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Mammans representationer av  
sitt barn, relaterade till prematuritet & depressiva symptom 

  
Anna Hjorwardh 

 
Förälderns inre representationer av sig och sitt barn har visat sig 
påverka förälderns förmåga att erbjuda sig som anknytningsperson 
till sitt specifika barn. Förälderns representation av omvårdnad har 
också visat samband med barnets förmåga att skapa en trygg 
anknytningsrelation. I denna pilotstudie undersöks det kvalitativa 
sambandet mellan förälderns inre representation av sig och sitt barn, 
prematuritet och självskattade depressiva symptom. Den svenska 
översättningen av den semistrukturerade intervjumetoden Working 
Model of the Child Interview – WMCI, har använts för bedömning 
av de inre representationsmönstren. Screeningsverktyget Edinburgh 
Postnatal Depression Scale – EPDS, har använts för skattning av 
depressions symptom. 12 mödrar, 7 med barn som fötts för tidigt och 
5 med barn som fötts fullgångna har medverkat. Resultatet visar att 
mammans representationsmönster varierar. Prematuritet och 
depressiva symptom är hos de intervjuade mammorna relaterade till 
representationsmönster. Det avfärdande mönstret återfanns bland 
mödrar till för tidigt födda barn men inte bland mödrar till 
fullgångna barn. Depressionssymptomen som alla var lågt skattade 
var negativt kopplade till mödrarnas inre representationer. 

 
Nyckelord: Anknytningssystem, omvårdnadssystem, representation 
av omvårdnad, WMCI, EPDS 

 

Teoretisk bakgrund 
 
”Man skulle kunna säga att medan ansvaret för barnets fysiska överlevnad blir en test 

av din duglighet som biologisk varelse, blir uppgiften att knyta an till barnet ett prov på 
din mänskliga förmåga att skapa kärleksfulla relationer. Samspelet mellan mor och 

barn äger en alldeles särskild intensitet och i umgänget med ditt barn kommer alla dina 
talanger att tas i anspråk – förmågan att ge och ta emot kärlek, att skapa närhet och 

skänka tillit” 
 (Stern, 1998) 

 
I stunden och i mötet med barnet väcks tankar och starka känslor till liv, men det är inte 
bara nuet som tonar fram utan tankar och funderingar kring den egna historien och 
framtiden för sitt barn blir också aktuella. Det specifika mötet med barnet föder således 
unika möjligheter. Den amerikanska spädbarnsteoretikern Daniel Stern använder det 
grekiska ordet Kairos som innebär ett gynnsamt ögonblick eller ögonblicket när något 
blir till (Stern, 2005/2004). I mötet med det egna barnet som tillbringar sina första 
ögonblick och många därpå med sin eller sina primära vårdgivare är dessa ögonblick 
avgörande för dess erfarenheter av mänskligt samspel. Det lilla barnet och dess föräldrar 
är underkastade den mest omfattande och genomgripande förändring vi känner till, 
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nämligen den normala tidiga utvecklingen. Där en av de allra viktigaste och samtidigt 
mest krävande uppgifter vi som föräldrar ställs inför är att låta våra barn utveckla sin 
egen unika personlighet (Stern, 1998). 
 
Föräldrafunktionen är helt avgörande för det lilla spädbarnet i dess tidiga beroende och 
det är just som funktion betraktad som den kommer att presenteras nedan. Inom 
anknytningsteoretisk forskning har man funnit väldigt få könsskillnader, de egenskaper 
och förhållningssätt som utmärker bra mammor verkar i allt väsentligt vara desamma 
som utmärker bra pappor (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). 
Den som blir barnets primära vårdgivare är den som investerar mest tid, engagemang, 
kvalitet, emotionalitet och som bäst svarar på barnets sociala signaler (Broberg, m.f.l, 
2006). Då denna studie fokuserar på mödrar som den primära omsorgspersonen 
kommer termen mor att användas. För att uppnå variation för läsaren, när så passar, 
benämns samma funktion med termer såsom förälder eller primär vårdgivare. 
 
Tack vare den myckna spädbarnsforskningen de senaste decennierna har vi börjat förstå 
vikten av kvaliteten i den tidiga relationen mellan mor och spädbarn. Kvaliteten i 
omvårdnaden bestäms i hög grad av vad som försiggår i moderns föreställningsvärld 
något som är intimt förknippad med hennes egen livshistoria (Stern, 1991/1985). Den 
kvinna som själv kunnat utveckla en god anknytning under sin barndom och som alltså 
blivit omhändertagen och sedd av en tillräckligt god och tillgänglig mor har goda 
möjligheter att kunna erbjuda sig själv som mor att knyta an till när hon får barn 
(Risholm Mothander, 1994). Både psykoanalytiker och anknytningsteoretiker anser att 
de första levnadsåren har störst betydelse för relationen mellan den sociala omgivningen 
och den personliga utvecklingen (Fonagy, 2007/2001). 
 
Ökade inre såväl som yttre påfrestningar vid tillblivelsen av en förälder späder 
ytterligare på den utmaning som transitionen eller övergången till föräldraskapet 
innebär. Depression och prematurfödsel är sådana riskfaktorer som torde ställa högre 
krav på den nyblivne föräldern i sitt inre skapande av föreställningar av sitt specifika 
barn som denne har att relatera till i vardagens alla möten.  
 
I denna pilotstudie undersöks om det finns kvalitativa samband mellan förälderns inre 
representation av sig och sitt barn, prematurfödsel och självskattade depressiva 
symptom. 

Inre representationer 
 
Förälderns inre föreställningar om sig och sitt barn har visat sig påverka interaktionen 
med barnet och därmed barnets relationsupplevelser. Den brittiske barnpsykiatern John 
Bowlby menade att barnet besitter en inre biologisk motivation att primärt söka 
förälderns närhet. Detta skilde sig från de sekundära drivkraftsteorierna som var vida 
accepterade som förklaringsmodell för barnets band till modern, det vill säga att 
spädbarnets relation till modern utvecklas för att hon matar det (Bowlby, 1997/1969). 
Bowlby menar att miljön via evolutionen genetiskt selekterat fram 
anknytningsbeteendet för att det ökat sannolikheten för närheten mellan barn och mor. 
Bowlby inspirerades av idéer från den kognitive forskaren Kenneth Craik. Craik 
föreslog redan 1943 att organismen är kapabel att forma komplexa ”inre 
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arbetsmodeller” av sin omgivning, något som ökar dess chanser att överleva då 
beteendet blir mer flexibelt och adaptivt till den givna situationen. Bowlby antog att 
spädbarn är predisponerade att söka sina föräldrar för att få skydd särskilt i nödställda 
situationer. Därmed ses anknytningen som en del av normalutvecklingen och anses vara 
hälsosam och verksam genom hela livet (Bowlby, 1997/1969).  
 
Edith Jacobson förde in begreppet representation som en normal del av formandet av 
erfarenheter med andra. De byggs upp av den subjektiva upplevelsen av att vara med en 
annan person. Stern beskriver samma fenomen som Scheman- att –vara-med och 
grundar sig likaså på den interaktiva erfarenheten av att vara med en viss person på ett 
visst sätt. En representation-att-vara-med innebär således ett nätverk av många olika 
specifika Schema-att-vara-med som binds samman medelst ett gemensamt tema eller 
drag. Sterns arbete pekar på en väg att samla mikroerfarenheter i spädbarn-mor-
samspelet i varaktiga inre strukturer till gagn för stabila beteendemönster. 
Mikroerfarenheter av mänskligt samspel kan vara sinnesupplevelser, perceptioner, 
affekter, handlingar, motiv och kontextuella element. Subjektiva erfarenheter som 
kommer att utgöra delar av en erinrad minnesbild av att vara tillsammans med någon 
annan. Representationsformen måste dels möjliggöra en samordnad och integrerad 
närvaro av alla dessa element, men också kunna representeras oberoende av alla andra 
element (Stern, 1996/1995). En växande konsensus råder om att de inre 
representationerna existerar som hierarkiskt arrangerade nätverk med högre ordning 
eller mer globala representationer som ligger över mer specifika händelse scheman 
(Stern, 1996/1995).  
 
Funktionen av inre representationer är kritisk inte bara för dess imponerande samling 
och ordnande av levd erfarenhet som koms ihåg utan också för det att den fungerar som 
reglerare, tolkare och förutsägare av framtida externa interaktionsbeteenden (Zeanah & 
Barton, 1989; Bretherton & Mullohand, 1999). Relationen mellan förälder och barn 
etableras och vidmakthålls i huvudsak med icke-verbala medel och på en presymbolisk 
nivå. Den patologi som uppstår är ett resultat av detta preverbala samspel. Bowlby 
menade att spädbarn mot slutet av sitt första år och speciellt under barnets andra och 
tredje levnadsår är särskilt aktivt med att konstruera representationer. Dessa inre bilder 
handlar om hur den fysiska världen kan förväntas agera, hur hans mamma och andra 
signifikanta personer kan förväntas bete sig, hur han själv kan komma att agera samt hur 
var och en interagerar med varandra. Detta tar menar Bowlby extra fart med 
utvecklingen av allt större förmåga att behärska språket (Bowlby, 1997/1969).  
 
Begreppet mentalisering kan ytterligare visa hur förälder-barn samspelet inverkar på 
barnets formande av inre strukturer. Mentalisering som innebär förmåga till 
självreflektion och förmåga att se mellanmänskliga skeenden i form av två personers 
psykologiska drivkrafter som möts och ibland krockar. Självreflektion innebär att förstå 
sitt eget beteende i form av psykologiska drivkrafter såsom avsikter, begär, önskningar 
och farhågor (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2008). Vi lär oss att 
mentalisera, att förstå oss själva och andra på grundval av inre, mentala tillstånd, samt 
genom att själva bli mentaliserade av betydande andra, våra primära 
anknytningspersoner (Wennerberg, 2008).  Insiktsfulla föräldrar hjälper sina barn att 
känna att deras inre värld är meningsfull och att deras tankar och känslor är uppskattade, 
accepterade och förstådda. Sådana känslor är kärnan i barnets representationer av sina 
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föräldrar som trygg bas ifrån vilken de kan utforska den fysiska såväl som den 
emotionella världen (Zeanah, 2006). Det finns ett gemensamt antagande att en väl 
reglerad relation med vårdgivaren leder till en autonom, robust känsla av själv (Stern, 
1991/1985). Insiktsfullhet, emotionell komplexitet (att kunna se barnet som en hel 
person med bra och dåliga sidor) och öppenhet (att föräldern kan revidera sin bild av 
barnet i samtalet med det utan att fastna i rigida bilder) fokuserar alla på sättet modern 
talar om sitt barn på (Koren-Karie, Oppenheim & Goldsmith, 2006). Förälderns behov 
av vad eller vem de önskar att barnet ska vara kan förvränga vem barnet faktiskt är 
(Zeanah, 2006). 
 
Många studier pekar på den starka överensstämmelsen mellan moderns representationer 
av omvårdnad och kvaliteten i barnets anknytning. Detta har visat sig vara en stark 
faktor men inte den enda utan familjesystemet och den omgivande miljön påverkar 
också. Enligt assimilationsmodellen är mekanismen för överföring över generationer 
moderns lyhördhet, vilken är baserad på hennes representationer av anknytning. Hennes 
respons på sitt barns signaler, bygger grunden för barnets anknytning. Detta har starkast 
forskningsstöd för trygg anknytning (George & Solomon, 1999). 
 
De inre representationerna har en inneboende förändringspotential utifrån ögonblickets 
framväxande som skulle kunna lösgöra sig från dåtid och skapa något nytt men det visar 
sig trots detta att representationerna är relativt stabila över tid (Stern, 1996/1995; 
Fonagy, 2007/2001) Under perioden för moderskapstillblivelsen blir de dock satta i 
fokus (Stern, 1996/1995). 

Transition till föräldraskap 
 
Föräldraförmåga är ett begrepp som används för att beskriva förälderns kapacitet att 
anpassa sitt beteende till den utvecklingsuppgift barnet arbetar med (Broberg, Almqvist 
& Tjus, 2003). Förälder-barn relationen är en ojämlik relation där barnets behov 
tillfredställs av föräldern (Broberg, m.f.l, 2006; Stern, 1996/1995). Denna relation kan 
beskrivas utifrån det speciella band som upprättas mor-barn emellan. Denna bindning1  
har till en början en fysisk prägel. Det ser till att hålla modern nära barnet, och när 
barnet börjar förflytta sig på egen hand, ser det till att hålla kvar barnet i moderns 
närhet, eller att det i alla händelser har en önskan att vända tillbaka till modern efter sina 
utflykter. Denna bindning blir en garanti för barnets fysiska säkerhet gentemot 
omvärldens faror. Denna evolutionära funktion, att upprätthålla fysisk närhet till 
föräldern och utforska världen under rimligt säkra förhållanden/betingelser, säkerställs 
genom anknytnings-omvårdnads-relationen. Barnets anknytningssystem aktiveras och 
barnet signalerar med sitt anknytningsbeteende. Modern svarar utifrån sitt aktiverade 
omvårdnadssystem. Omvårdnadssystemets biologiska funktion är att skydda barnet. 
Anknytningen avser en varaktig inre representation av relationen till föräldern och 
inbegriper en stark tendens att söka dennes närhet vid stress. Men anknytning är också i 
högsta grad ett psykologiskt fenomen. I närheten till modern upplever barnet en stark 
känsla av trygghet (Stern, 1996/1995). 

                                                
1 Carlo Perris (1928-2000) introducerade Bowlbys teorier i Sverige och har (1996) översatt begreppet 
attachment till svenska med tillgiven bindning (Beck-Friis, 2005). 
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Bowlby beskriver att anknytningssystemet alltid är mer eller mindre aktiverat och att 
målet inte är ett objekt såsom modern utan ett tillstånd med ett önskat avstånd från 
modern beroende på omständigheterna (Cassidy, 1999). Både anknytningssystemet och 
omvårdnadssystemet aktiveras av inre och yttre källor (Kobak, 1999). Bowlby skrev att 
föräldrabeteendet har biologiska rötter, därför utlöser det så starka känslor, men 
formerna för beteendet avspeglar föräldrarnas egna erfarenheter (Risholm Mothander, 
2006).  
 
Omvårdnadssystemet genomgår sin största utveckling under övergången till 
föräldraskapet det vill säga under graviditeten, födseln och månaderna efter födseln. Att 
bli förälder är en stor utvecklingsövergång där individer ofta har optimistiska 
förväntningar om föräldraskapet, men transitionen innebär också utmaningar. Optimism 
- att förvänta att det önskade ska hända och att det icke önskade inte skall hända har 
associerats med positiva sinnestillstånd, att reducera negativa affekter samt med att 
generera adaptivt beteende. I kontrast har negativa förväntningar associerats med 
depressiva tillstånd, ökad stress, och sämre förmåga till anpassning vid förändringar. 
Positiva förväntningar om föräldraskapet har associerats med positiv anpassning till den 
nya rollen medan negativa förväntningar associerats med sämre anpassning (Harwood, 
McLean & Durkin, 2007).  

Att bedöma inre representationer  
  
Flera sätt att bedöma inre representationer av anknytningsrelationen har utvecklats 
utifrån Bowlbys teori. En av de mest signifikanta fördelarna i anknytningsforskningen 
kom när Mary Main, George Kaplan och Jude Cassidy (1985) utarbetade ”Adult 
Attachment Interview” (AAI). Genom att fokusera på berättande kvaliteter i den vuxnes 
beskrivningar av sin anknytningshistoria skiftade de fokus från vad personerna sa till 
hur de sa det (Benoit, Zeanah, Parker, Nicholson & Coolbear, 1997). Dessutom gjorde 
Main och kollegorna (1985) kopplingen mellan AAI-mätningarna och inre 
representationer. De representationer som mäts med AAI är en individs perception av 
hans eller hennes historiska anknytningspersoner och en mätning av hans eller hennes 
nuvarande tillstånd i förhållande till anknytning. AAI mönstren definierar en 
övergripande orientering i anknytningsrelationer och de har visat sig vara värdefull som 
mätning av föräldraskapet (Benoit, m.f.l.,1997). Detta innebar ett genombrott då det 
erbjöd en metod att värdera föräldrakaraktäristika som var starkt associerade med 
spädbarnsklassificeringen i Främmandesituationen (SS).  
 
SS konstruerades av Mary Ainsworth (1978) och syftar till att observera hur ettårigt 
gamla barn använder sin moder som trygg bas för att ge sig ut och utforska. Ainsworth 
observerade att barn utvecklar olika typer av anknytning till olika omvårdnadspersoner, 
något som Ainsworth menar beror på barnets faktiska relationsupplevelser. 
Klassificeringen av anknytning i SS görs i trygg, otrygg undvikande och otrygg 
ambivalent mönster. Ainsworth påpekade att med tiden blir anknytningen en del av vår 
personlighet, av hur vi som individer organiserar vårt inre liv (Kobak, 1999).  
 
Ytterligare en metod för att bedöma de inre representationerna utvecklades av Charles 
Zeanah, Diane Benoit och Marianne Barton (1986). ”Working Model of the Child 
Interview” (WMCI) som är en semistrukturerad intervju som designats att framkalla 
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föräldrars subjektiva beskrivningar av sig och sitt barn. Förälderns representationer av 
sig och sitt barn klassificeras sedan som balanserat, avfärdande eller förvrängt mönster. 
WMCI har validerats i en rad publicerade studier och har visat sig vara stabil, 
associerad med moder och barns interaktiva beteende samt vara meningsfullt associerad 
med både risktillstånd och klinisk status (Zeanah, 2006). Zeanah och kollegor menar att 
både externa (observerbara interaktionen) och interna (subjektiva perceptionen) 
komponenter av mor-barn relationen är viktiga att bedöma (Zeanah, 2006). Det råder en 
samstämmighet mellan klassificeringen i WMCI och SS enligt balanserad-trygg, 
avfärdande-otrygg undvikande och förvrängd-otrygg ambivalent (Benoit, Parker & 
Zeanah, 1997). Eva Lyberg (2007) visade i sin psykologuppsats att WMCI är tillämpbar 
på en svensk population där både mammor och pappor intervjuades med 
intervjumetoden.  

Stabilitet och förändring i moderns representationer av sitt barn 
 
Moderns inre representationer formas under graviditeten (Stern, 1995; Benoit, Parker & 
Zeanah, 1997). När spädbarnet växer inuti modern och börjar röra sig genomgår modern 
en psykologisk förändring från att ha fokuserat på sig själv till att fokusera på 
spädbarnet som en separat individ. Stern (1991) menar att den prenatalperioden 
karaktäriseras av fantasi och att projektioner spelar en stor roll när de tidiga 
förväntningarna och modellerna av relationen till det ännu inte födda barnet skapas. Han 
menar vidare att dessa representationer är öppna för justeringar när barnet väl föds och 
det fantiserade och det verkliga barnet möts (Stern, 1991/1985).  
 
Forskning visar dock att representationerna är relativt stabila. Zeanah menar att 
kvinnors inre representationer av sina barn redan utvecklas prenatalt och att de liknar 
deras postnatala representationer (Benoit, m.f.l.,1997). I en engelsk studie liknade 
innehållet i mödrars prenatala inre representationer av sina barn de postnatala 
representationer som mödrarna sedan hade av barnet vid 10 månaders ålder (Slade & 
Cohen, 1996). Den högsta stabiliteten uppnår balanserade representationer som ofta är 
de samma från graviditeten till barnet är ett år gammalt och där barnet ofta klassificeras 
som trygga i SS. De icke balanserade kategorierna visar sig inte vara lika stabila över tid 
liksom mer instabilitet verkar vara en faktor i klassificeringen av otrygga barn i SS 
(Benoit, m.f.l., 1997). Faktorer som förutsåg förändring av representationen var 
depression, relationsstatus mellan föräldrarna, inkomst och våld i familjen (Busch & 
Lieberman, (2006); Theran, m.f.l., 2005; Benoit, m.f.l., 1997).  
 
Forskning på högrisk barn och ungdomar har föreslagit att moderns karaktäristika 
såsom moderns depression, kan inverka negativt på omvårdnadstillgängligheten och 
responsiviteten, något som kan förutse förändring i anknytning visat i SS. 
Socioekonomisk status och moderns stress är båda relaterade till påverkan av 
stabiliteten i anknytningen. Omgivningsfaktorer som moderns levnadssituation har 
också visat sig kunna påverka anknytningen liksom mödrars egen rapporterade känslor 
av oro och depression har visat sig i anknytningsrelationen (Theran, m.f.l., 2005). 
 
Minst stabila representationer har kvinnor vars mönster klassificerats som 
förvrängd/distorted visat sig vara både i studier med WMCI och AAI . SS visar också 
att spädbarn vars anknytning klassificerades som undvikande/resistent var de som var 
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svårast att förutse från AAI berättelserna. Ökad risk för instabilitet av spädbarns 
anknytning över tid kan härledas till mindre stabila miljöfaktorer (Theran, m.f.l., 2005).  
 
Forskningen visar att mödrar som klassificeras som balanserade när barnet var fött var 
mindre benägna att ha haft depressiva symptom under graviditeten (Theran, m.f.l., 
2005). Dessutom finns indikationer på att moderns depression kan ha negativa effekter 
på barnet. Att mödrar med depressiva symptom under graviditeten hade icke 
balanserade representationer av sina barn visade sig vara en riskfaktor för att fortsätta ha 
icke balanserade representationer postnatalt. Icke balanserade representationer under 
graviditeten visade sig negativt influera omsorgsbeteendet när barnet väl är fött även om 
modern kan ha en balanserad representation av barnet vid ett års ålder. Den negativa 
effekten visade sig i lägre omsorgskvalitet - i sämre lyhördhet, mindre engagemang och 
mindre värme. Liksom tidigare negativa representationer kan komma att påverka 
omsorgsförmågan kan tidigare positiva representationer fungera som en buffert vid 
svårare situationer (Theran, m.f.l., 2005). 

Hur den för tidiga födseln är relaterad till moderns inre representationer 
 
Att födas för tidigt, prematurt, definieras enligt Världshälsoorganisationen, WHO, som 
att födas före 37:graviditetsveckan eller att ha en födelsevikt under 2500g. I Sverige är 
prevalensen av prematurbörd med sina 4,5% låg liksom i övriga Norden jämfört med 
övriga Europa, Nordamerika och Australien samt stora delar av Sydamerika, där 5-10% 
föds prematurt. I Afrika och Sydostasien är siffran så hög som 10-30%. Orsaker till 
prematurfödsel kan vara faktorer hos kvinnan, fostret eller omgivningen. Kvinnor som 
haft svårt att bli gravida föder oftare för tidigt än kvinnor utan fertilitetsproblematik. 
Även barn tillkomna efter assisterad befruktning föds oftare för tidigt (Stjernqvist, 
1999).  
 
När en kvinna blivit gravid är hennes första psykologiska uppgift att acceptera att hon är 
gravid (Risholm Mothander, 1999). I medicinsk litteratur delas graviditeten in i 
tremånadersperioder, trimestrar. Den gravida kvinnans psykiska utveckling kan delas in 
på ett liknande sätt eftersom den ofta sker i fas med den fysiologiska utvecklingen 
(Risholm Mothander, 1994). Från sammansmältning mellan moder och foster till en  
gradvis differentiering mellan de båda och under den tredje trimestern en successiv 
psykisk separation mellan moder och foster (Åsard, 2007). Under den sjunde – åttonde 
månaden når föreställningarna om barnet sin kulmen, medan fantasibilden sedan under 
den åttonde – nionde månaden tonar bort. Detta sker troligen för att det inte skall vara 
för stor skillnad på fantasibarnet och det verkliga barnet. Under denna tid börjar kvinnan 
också fokusera mer på den kommande förlossningen (Stern, 1998).  
 
Att bli förälder till ett mycket för tidigt fött barn kan betraktas som en emotionell kris. 
Mamman och pappan skall anpassa sig till nya roller samtidigt som utgången för barnet 
kan vara oviss. Den korta graviditeten gör att kvinnan varken är praktiskt eller 
psykologiskt förberedd på att ta emot barnet. Kvinnan som föder redan i mitten av andra 
trimestern håller på att skilja ut barnet som en egen individ, men har ännu inte börjat 
förbereda sig för den kroppsliga separationen från barnet. De allra flesta kvinnor som 
föder för tidigt berättar om en overklighetskänsla. Det mycket lilla barnet med sin 
genomskinliga hud som kvinnan möter skiljer sig markant från det fullgångna barnet 
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som i regel hunnit få lite hull. Moderns bild av att hålla sitt barn i famnen efter 
förlossningen infrias inte och känslan av att få hålla barnet kommer så långt senare 
(Föräldraföreningen för prematurfödda barn, 1993). Moderns självbild kan komma i 
gungning och då är det viktigt att hennes livssituation är gynnsam, liksom hennes 
tidigare livserfarenheter och person kommer att påverka hur hon hanterar denna 
krissituation (Stjernqvist, 1999). Moderns upplevelser av att föda för tidigt har visat sig 
signifikant relatera till hennes representationer av sig själv som omvårdnadsperson 
(George & Solomon, 1999). Där det centrala för omsorgspersonen är dennes önskan och 
förmåga att ge skydd.  
 
Innan 1940 gavs ingen medicinsk behandling till prematurfödda spädbarn utan den enda 
rekommenderade interventionen var att hålla barnet varmt. Idag spenderar många 
prematurfödda barn upp till en tredjedel av graviditetstiden i högteknologiska miljöer 
utanför moderns kropp och gradvis har sjukhusrutinerna förändras mot ett mer 
föräldrainvolverande förhållningssätt (Risholm Mothander, 1999). 
 
Många prematurfödda spädbarn föds i 6-7 månaden av graviditeten. Detta innebär en 
situation där inte endast barnet är att betrakta som prematur utan också modern 
(Risholm Mothander, 1999). Det prematurfödda barnet möter sin förälder med ett 
omoget nervsystem som medför en överkänslighet som bara klarar stimulans i små 
doser och barnet har också ofta svårt att organisera sig utifrån alla de intryck som 
kommer. Signalerna som barnet sänder ut är ofta svaga och svårtydbara, något som 
kräver en större lyhördhet hos föräldern. En förälder som befinner sig i föräldrarollen 
tidigare än beräknat och som kan känna oro för barnet och sitt eget mående kan fråga 
sig om någon annan kan förstå vad de har gått igenom. Denna förälder kan känna 
motstånd mot att byta tryggheten på avdelningen mot osäkerheten efter utskrivningen. 
En förälder som är mer känslig och som också denne hanterar information bättre i små 
doser och som behöver strategier för hur livet nu skall te sig (Björklund, 2008). 
 
Om modern kan identifiera sig med personalen och neonatalvården kan hon överlåta 
den ”fysiologiska graviditeten” och först när hon kommer hem reagera psykologiskt på 
att hon fått ett för tidigt fött barn. Detta underlättar då det i hemmiljö är lättare att lösa 
upp de försvar som tagits i bruk och låta det verkliga barnet guida modern genom 
traumat som då inte behöver bli bestående. Om modern inte kan känna att sjukhuset 
med dess neonatalvård är en trygg plats för spädbarnet kan den affektiva involveringen 
med barnet ta skada och formandet av relationen till spädbarnet kan riskeras (Risholm 
Mothander, 1999).  
 
Forskning pekar på att prematurfödda barn är sårbara för svårigheter i interaktionen med 
sina mödrar. De för tidigt födda spädbarnen som grupp betraktat har visat sig ha svårare 
för att organisera sig än fullgångna barn. De är också mindre alerta, mindre responsiva 
och har visat sig vara mindre förberedda på social interaktion än fullgångna spädbarn. 
De prematurfödda barnen som grupp visar också mindre positiva affekter. Mödrar till 
för tidigt födda barn tenderar att vara mer inkräktande än mödrar till fullgångna barn 
vilket kan förklaras med att de kompenserar för barnets dämpade responsivitet. Flera av 
dessa interaktionsmönster har visat sig bestå under det förtidigt födda barnets första två 
år i livet (Cox, Hopkins & Hans, 2000). Det verkar rimligt att anta att prematurfödda 
barn löper en större risk att utveckla otrygg anknytning än de som är fullgångna men det 
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finns studier som går i båda riktningar. Det har emellertid visat sig att neonatalriskstatus 
som är associerad med prematur födsel kan påverka kvaliteten i interaktionen till 
modern. Neonatal riskstatus kan vara spädbarn som utsatts för respirator, de med 
medicinsk risk och de med låg födelsevikt (Cox, m.f.l., 2000). Marinus van Ijzendoorn, 
Susan Goldberg, Pieter Kroonenberg och Oded Frenkel gjorde (1992) en metastudie av 
moderns och spädbarnets bidrag till anknytningsstilen hos barnet i en klinisk grupp och 
de kom fram till att mödrarna spelar en mer signifikant roll än deras spädbarn i 
formandet i anknytningsrelationen. Van Ijzendoorn med kollegor menar att en moder 
till ett fysiskt eller mentalt försvagat barn generellt är kapabelt att kompensera för ett 
sådant potentiellt handikapp i en dyadisk relation. En lyhörd vårdgivare som har en 
positiv anknytningshistoria och som har en balanserad syn på sin anknytningsrelation 
med sitt barn kan klara de utmaningar som de extra behoven hos ett högrisk prematurt 
barn innebär. Moderns representationer av relationen med barnet är en kraftfull 
prediktor för spädbarnet anknytningssäkerhet (Cox, m.f.l., 2000). 
 
På grund av den potentiella traumatiska påverkan av prematurfödseln upplever ofta 
föräldrar stress reaktioner (Stjernqvist, 1999). Den psykologiska stressen hos 
föräldrarna till det prematurfödda barnet har visat sig förändra tidiga interaktioner 
(Benoit, m.f.l.,1997). Även om neonatalproblemen är temporära kan förälder-barn 
dyaden som började forma sin relation till varandra under stressfyllda omständigheter 
fortsätta att erfara större interaktiva svårigheter än de som upplevde mer optimala 
omständigheter. Prematurfödseln kan ha sekundära effekter på barnet utifrån att den 
tidiga födelsen påverkat förälderns perceptioner och attityder (Borghini, Pierrehumbert, 
Miljkovitch, Muller-Nix, Forcada-Guex & Ansermet, 2006). Prematurfödsel kan 
involvera långa sjukhusvistelser, verkliga eller percipierade livshotande omständigheter 
som kan leda till oro hos föräldern som kan resultera i överbeskydd. Studier har också 
visat att de barn med allvarligare neonatala medicinska problem var de som väckte mest 
omvårdnadsbeteende i form av mer uppmärksamhet än de med färre medicinska risker 
(Cox, Sokolowski, Hans & Bernstein, 2007).  
 
Flera studier indikerar att interaktionsstilen med prematurfödda och fullgångna dyader 
inte är desamma (Brachfeld, m.f.l, 1980; Brown & Bakeman, 1980). De flesta studier 
pekar dock inte på att de prematurfödda barnen i högre grad än de fullgångna barnen 
klassas som otrygga i sin anknytning. Detta förklaras med att föräldrarna anpassar sig 
till det prematurfödda barnets speciella behov vilket gör att kvaliteten i 
anknytningsrelationen inte förändras (Borghini, m.f.l., 2006). Mödrar till barn i högrisk 
gruppen är de som mest förändrat sina representationer till balanserade, något som 
enligt författarna kan bero på att de svårt sjuka barnens medicinska hälsa förbättrats och 
att mödrarna vågar knyta an. Man skulle kunna tro att de med låg neonatalrisk skulle ha 
färre effekter på mödrars representationer än de med högrisk men det visade sig båda 
påverka om än på olika sätt (Borghini, m.f.l., 2006) 

Depression – postpartum och dess samband med moderns inre representationer 
 
När det gäller symptombild, förekomst och förlopp skiljer sig inte postpartum 
depression mot depression under andra perioder i livet. Det specifika är sammanhanget 
och konsekvenserna. Det faktum att man är nybliven mamma påverkar hur man 
upplever depressionen (Hwang & Wickberg, 2002). Enligt den engelske psykiatrikern 
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John Cox (1997) är följande faktorer relaterade till postpartumdepression: nedstämdhet, 
sömnstörningar, skuldkänslor, tankar på att göra sig själv eller barnet illa, avvisande av 
barnet, brist på lustkänslor, aptit avvikelser, koncentrationssvårigheter och oro eller 
ångest. Dessa symptom yttrar sig på olika sätt hos olika mödrar (Cox, Holden & 
Sagovsky, 1997).  
 
Postpartumdepression är en icke psykotisk depressiv episod som börjar eller förlängs i 
postpartumperioden. Den skiljer sig också från Blues tillståndet med dess varaktighet 
som breder ut sig längre än 10 dagar och upp till ett år. O´Hara med kollegor (1990) 
fann att 69% av postpartumdepressionerna börjar inom tre veckor efter födseln (O´Hara, 
1997). Postpartumdepressionen har ofta en komplex bakgrund där psykosociala 
faktorer, socialt stöd och stress är faktorer som påverkar uppkomsten. Moderns egna 
copingstrategier är också avgörande där god självkänsla fungerar som en buffert. 
Erfarenhet av förlossningskomplikationer är en potentiell källa för stress för nyblivna 
mödrar, då mödrarna kan tolka erfarenheten som ett tecken på att de inte klarar av att 
hantera kraven för moderskapet. Stress i sin tur är en riskfaktor för att utveckla 
postpartumdepression (Terry, Mayocchi & Hynes, 1996). 
 
I väst drabbas så många som 10-20 procent av alla kvinnor av depression efter att de fött 
barn (Stjernqvist, 1999). Men även under graviditeten riskerar många psykiska besvär 
som depression och ångest. I en sund graviditet har den gravida kvinnan både positiva 
och negativa inre bilder av både sig själv-som-mor och barnet. Denna ambivalens är 
något bra, och ger kvinnan en möjlighet till en mer realistisk förberedelse inför det 
kommande moderskapet. Depression är vanligen inte en tillfällig tidsbegränsad 
händelse som sker vid ett tillfälle utan det är så många som 25% av de mer allvarliga 
depressionerna som är kroniska. Depression är ett återkommande tillstånd där över 80% 
av de deprimerade klienterna har mer än en episod (Goodman & Gotlib, 1999). 
 
Lynne Murray & Peter Cooper (1998) har visat att postpartumdepressionen inte bara 
påverkar kvinnan utan också parförhållandet och barnet (Hwang & Wickberg, 2002). 
Enligt anknytningsteorin relaterar kvaliteten av tidiga erfarenheter med barnets senare 
utveckling både emotionellt och kognitivt. Moderns välmående är en av hörnstenarna då 
omvårdnadskvaliteten och förmågan att möta spädbarnets behov skapar en trygg bas 
från vilken barnet kan utvecklas (Risholm Mothander, 1999). Om föräldern på grund av 
depression inte är tillgänglig för barnet, kan barnets förmåga att reglera känslor hämmas 
i sin utveckling. Att ett spädbarn kortvarigt drar sig undan kontakt är ett normalt inslag i 
samspelet mellan föräldrar och barn. Att ett barn konsekvent och under en längre tid 
drar sig undan kan däremot vara en signal på att det finns allvarliga brister i relationen 
mellan förälder och barn (Tronick & Weinberg, 1997). 
 
Sherryl Goodman och Ian Gotlib (1999) föreslår fyra möjliga mekanismer för 
överföring av risk till barnet från den deprimerade modern. Arv, medfödda 
dysfunktionella neuroreglerande mekanismer, exponering för moderns negativ och/eller 
maladaptiva kognitioner, beteenden och affekter samt exponering för stressig miljö. 
Vidare antar samma författare att det finns variabler som modererar dessa fyra 
mekanismer, nämligen faderns tillgänglighet och hans mentala hälsa, inträffande eller 
”timing” och svårighetsgraden eller djupet av moderns depression. Deprimerade 
mödrars längd av depressionsepisod har visat sig ha en påverkan på barnet. Längre 
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depressions episoder än 6 månader har visat sig få negativa effekter på interaktionen 
med barnet (Ruttenberg, Finello, Kessler & Corderio, 1997). Även barnets egen 
karaktär det vill säga temperament, kön, intellektuella, sociala och kognitiva förmågor 
påverkar risken. Där yngre barn löper större risk av negativ påverkan då deras 
neurologiska såväl som psykologiska mekanismer håller på att utvecklas. Pojkars 
mognad neurologiskt är på gruppnivå senare än flickors. Något som också medför 
olikheter i reaktioner på olika mödrar (Hay, 1997). Det är således inte endast 
depressionen som en isolerad faktor som är verksam utan risk- såväl som 
skyddsfaktorer, inom individen och inom familjesystemet måste sättas in i det givna 
sammanhanget för att bilden skall bli mer komplett (Goodman & Gotlib, 1999). Låg 
födelsevikt visar sig placera spädbarn till deprimerade mödrar för en extra risk för 
kognitiva problem. Medan mödrars högre nivå av utbildning generellt utgör en 
skyddsfaktor (Hay, 1997). 
 
Omsorgspersonen som individ representerar ett komplext samspel av 
utvecklingsfaktorer och utmaningar inkluderat integrationen av olika beteende system. 
Modern skall ses ur en omsorgsbeteendesystem lins. Där hennes främsta uppgift är att 
utgöra det skydd barnet har behov av (George & Solomon, 1999). Allt som förhindrar 
modern att agera som en trygg bas för barnet bidrar till brister i barnets tillit kring 
förälderns förmåga att hålla barnet säkert. Det är närheten till föräldern som lugnar 
barnet och stillar rädslan, och för barnet finns inget annat sätt att reglera den egna 
rädslan. På grund av sin kognitiva omognad har barnet ingen möjlighet att själv avgöra 
vilka situationer eller stimuli som är farliga och som bör undvikas. Den viktigaste 
farosignalen för ett litet barn är därför förälderns frånvaro eller psykologiska 
otillgänglighet (Wennerberg, 2008). 
 
Den vuxne är en del av regleringssystemet. Spädbarnets emotioner regleras dyadiskt. 
Det centrala nervsystemet hos spädbarnet påverkas av omvårdnadspersonens reglerande 
input i form av ansiktsuttryck och vokalisering och på samma sätt uttrycker sig barnet. 
Kommunikationen mellan interna och externa komponenter guidar dyaden och reglerar 
systemet (Tronick & Weinberg, 1997). Forskning visar att kvaliteten på omvårdnaden 
påverkar den fungerande strukturen och neurokemiska arkitekturen av hjärnan. Dawson 
med kollegor (1992) har visat att det finns en koppling mellan depressiva symptom hos 
mamman och brister i frontallobsutvecklingen hos spädbarnet. Resultaten visar på 
skillnader i EEG-mönster mellan barn till depressiva mödrar och till friska mödrar 
(Hwang & Wickberg, 2002). MacDonald (1985) visade att hjärnans plasticitet varierar 
med ålder och därmed antas att hjärnans utveckling påverkas olika beroende på under 
vilken utvecklingsperiod som barnet inte får en lyhörd omvårdnad (Hay, 1997).  
 
Under normala omständigheter skärps spädbarnets förmåga att uppmärksamma och lära 
om objekt och händelser av interaktionen med omvårdaren. Där föräldern upprätthåller 
spädbarnets tillstånd av allerthet och organiserar uppmärksamheten av omgivningen. 
Genom att tolka och svara spädbarnet hjälper modern barnet att reglera sin rytm av 
dialog och konversation. Spädbarnet lär sig vad som sannolikt kommer att hända när 
barnet själv agerar på ett visst sätt. Barnet lär sig generell kontinuitet. Detta kräver 
förälderns närvaro. Vid depression är det vanligen så att modern istället är upptagen 
med egna tankar och en fördröjning av svaret på barnets signaler är då vanligt vilket 
medför att barnet lär sig diskontinuitet (Tronick & Weinberg, 1997). Generell 
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kontinuitet utvecklas således om det inte föreligger några påtagliga långvariga 
förändringar i anknytningspersonens tillgänglighet i förhållande till barnets 
anknytningsbehov. Barnets inre representationer tenderar då att uppvisa stabilitet under 
utvecklingen. Något som bygger på miljömässig stabilitet, assimilering och 
automatisering. Ju tidigare, desto mer påtagligt och långvarigt förutsättningarna för 
anknytningspersonens tillgänglighet förändras desto mer av diskontinuitet i barnets 
representationer är att förvänta (Broberg, m.f.l., 2008).  
 
Johan Beck Friis (2005) menar att depressionen gömmer en sorg som aldrig fått komma 
till uttryck fullt ut, en sorg över det förlorade självet eller jaget. Det är sorgen av att 
tidigare i livet inte upplevt bekräftelse i det ömsesidiga mötet med andra som bejakar 
vår känslomässiga existens i förhållande till den andre. Skam, skuld och missriktad 
aggressivitet menar Beck Friis (2005) är låsningen i det depressiva tillståndet. 
Självaktningen är den som vid depression gått förlorad. Den deprimerade föräldern har 
negativa kognitioner, beteenden och affekter och på grund av detta ställs föräldern inför 
svårigheter att möta sitt barns sociala och emotionella behov. 
 
Murray (1993) menar att den deprimerade modern inte är spädbarnsfokuserad utan 
snarare uppfylld av annat. Detta medför att dialoger med barnet är mindre 
spädbarnsfokuserat och att modern sällan talar till barnet som om denne vore en egen 
agent till sina handlingar. Kopplingen mellan generell kontinuitet i tal och spädbarnets 
kognitiva förmåga visar att det spädbarnsfokuserade talet bättre predicerar 
objektpermanens vid 9 månaders ålder. Viktigt menar, Cooper och Murray, är att det är 
kvaliteten i mor-barn interaktionen som påverkar, inte moderns tillstånd i sig. 
Tillståndet utgör dock en riskfaktor för att kvaliteten i mor-barn interaktionen skall 
försämras. Barnet formas av interaktionen men också av hur modern är som modell. 
Detta medför att barnet speglar moderns sätt att vara och den depressiva modern med 
fler negativa affekter gör att barnet i interaktion med andra också visar fler negativa 
affekter. Studier har visat att barn till depressiva mödrar visar fler negativa affekter och 
att de i samspel med icke depressiva sköterskor utgjorde en riskfaktor då utfallet blev att 
sköterskorna initialt visade mer positiva affekter men att de med tidsfaktorn visade färre 
positiva affekter samt en lägre aktivitetsnivå (Hwang & Wickberg, 2002).     
 
Studier på spädbarns sociala utveckling via observationer av mor-barn interaktionen i 
kontexten depression har gjorts genom att studera spädbarnets respons på episoder av 
avbruten moderskommunikation. Jeffrey Cohn och Edward Tronick (1983) använde 
”still-face” som en simulering av depressionsstilen i moderns kommunikation för att 
observera i ett mikroperspektiv barnets reaktioner på detta kommunikationssätt. 
Spädbarn kan upptäcka variationer i enstaka fysiska parametrar av föräldrabeteende. 
Det kan vara förändringar i moderns röst, riktning av blicken och graden av kontinuitet. 
Spädbarnet är också kapabel att koordinera dessa intryck och direkt uppfatta olika 
personliga och affektiva tillstånd (Tronick & Weinberg, 1997). Vidare har studier visat 
att spädbarn som exponeras för störda mönster av kommunikation på grund av 
depression reagerar med ett avvikande kommunikationsstil med ökade nivåer av stress, 
protest och undvikande. De två mönstren som depressiva mödrar visar i interaktionen 
med sitt barn är tillbakadragande eller inkräktande. Båda mönstren innebär att den 
reglerande processen avbryts. De tillbakadragande mödrarna var oengagerade, mindre 
svarsbenägna och hade flacka affekter och deras spädbarn reagerade med fler protester, 
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var mer stressade än de till inkräktande mödrar. Barn till mödrar med inkräktande 
kommunikationsstil visade istället tecken på att vända sig bort från modern och tittade 
sällan på andra objekt samt grät som reaktion på moderns hårdhänta hanterande och 
arga ton samt störande av barnets aktiviteter (Tronick & Weinberg, 1997). Det har visat 
sig att spädbarn till deprimerade mödrar, både kliniskt deprimerade och inte, ofta 
matchar moderns beteende. Matchningen eller speglingen av de deprimerade mödrarna 
får för barnet konsekvenser som hämmad kognition, affekt och beteende förmågor som 
visar sig i bland annat undvikande beteende, lägre initiativ till lek och instängande av 
känslor (Goodman & Gotlib, 1999). 

Syfte 
 

Under 2009 kommer en större svensk uppföljningsstudie i Stockholm att påbörjas där 
WMCI kommer att användas på familjer med prematurfödda barn som nu nått en ålder 
av 22 månader. Eva Lyberg har i sin examensuppsats och pilotstudie; Working Model of 
the Child Interview: Pilotstudie för att pröva metodens användbarhet på svenska 
föräldrar, pilottestat intervjun på svenska förhållanden genom att intervjua mammor 
och pappor till både prematurfödda och fullgångna barn.  
 
Denna examensuppsats syfte är att undersöka mammors inre bilder av sig och sitt barn 
under barnets andra levnadsår, och hur dessa är relaterade till prematurfödsel och 
självskattade depressiva symptom.  
 
Frågeställning: Finns det kvalitativa samband mellan mammans representationer av sig 
och sitt barn, prematur förlossning och depressiva symptom? 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 
 
Intervjudeltagare i studien bestod av mödrar till spädbarn i åldrarna 12-21 månader. 
Spridningen består i de olika erfarenheterna mödrarna har kring prematurfödsel 
respektive fullgången graviditet samt egen erfarenhet eller inte av depressionssymptom 
efter födseln. Korrigerad ålder har använts för barnen som var födda för tidigt, det vill 
säga att barnets ålder räknas från beräknat förlossningsdatum.  
 
Mödrar till för tidigt födda och fullgångna barn har sökts via brev, anslag och personliga 
kontakter på BVC i Skövdeområdet, anslag på öppna förskolan och genom det 
personliga nätverket. Dessutom har mödrar till prematurfödda barn sökts via prematur-
föräldraföreningar på nätet. 
 
Sammanlagt genomfördes 12 intervjuer, 7 mödrar till för tidigt födda barn och 5 mödrar 
till fullgångna barn. Samtliga var sammanboende med barnets fader. Jämn fördelning av 
flickor och pojkar erhölls. De prematurfödda barnen föddes mellan vecka 27 och 35. 
Tre barn var födda vecka 27 och vid vecka 28, 32, 33 och 35 var resterande fyra barnen 
födda. Mödrarna varierade i erfarenhet av att vara första-, andra- eller 
tredjegångsförälder. Av mödrar till prematurfödda barn hade några erfarenhet av att ha 
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fött prematurt en gång tidigare andra hade erfarenhet av att ha fött fullgånget barn sedan 
tidigare och erfarenhet fanns också av båda. Bland mammorna till de för tidigt födda 
barnen varierade också erfarenheterna vad gällde barnets tillstånd vid födseln från 
livshotande med allvarliga komplikationer till icke livshotande tillstånd. Längd av 
sjukhusvistelse i samband med födseln varierade från ett par veckor till fyra månader. 
Några mödrar var också inlagda en längre tid innan förlossningen. 

Metoder 
 
Den svenska översättningen av intervju metoden Working Model of the Child Interview 
- WMCI2 (Zeanah, m.f.l., 1994; sv.övers. Risholm Mothander, 2008) har använts för att 
bedöma moderns omvårdnadsrepresentation. Under en timmes intervju ombeds 
föräldern att beskriva sina emotionella reaktioner under graviditeten, spädbarnets 
personlighet och utveckling, karaktäristika av relationen med spädbarnet, uppfattade 
och förväntade svårigheter med spädbarnets karaktäristika/karaktärsdrag, reaktioner på 
spädbarnets beteende och stress i varierade kontexter och förväntade svårigheter vid 
senare utveckling. Intervjuns syfte är att fånga hur dået gestaltar sig i nuet och det 
viktiga är hur föräldern beskriver sitt barn och sin relation med barnet (handledning, 
Risholm Mothander, 2008).  
 
Edinburgh Postnatal Depression Scale - EPDS3 (Cox, Holden, & Sagovsky, 1987) är en 
10 item skala designad som screenings verktyg för att upptäcka symptom hos kvinnor 
som inte visar att de är deprimerade utåt. Cox med kollegor (1987) fann att skalan hade 
tillfredställande sensitivitet och specifikation för sitt designade syfte och att det var 
känsligt för förändringar i styrkan av depression över tid. EPDS är internationellt en 
evidensbaserad metod som är prövad och validerad i Sverige av Birgitta Wickberg & 
Philip Hwang (1996). Självskattningsformuläret är enkelt att administrera och tar bara 
några minuter i anspråk. Det krävs ingen speciell psykiatrisk utbildning för att 
administrera formuläret eller tolka resultatet (Cox, m.f.l., 1997). Modern har att ta 
ställning till 10 påståenden och gradera på en fyragradig skala det påstående som bäst 
svarar mot hennes känslotillstånd de senaste sju dagarna (Seimyr, 2004).  

Procedur 
 
Inför intervjuandet genomfördes två provintervjuer varav en transkriberades och där 
handledning gavs. Inför kodningsdelen av intervjuerna transkriberades ytterligare en 
intervju som kodades av författaren, handledaren Pia Risholm Mothander och 
ytterligare en oberoende kodare, Eva Lyberg. God samstämmighet uppnåddes genom 
konsensusdiskussion. Ytterligare handledning kring användandet av kodningsmanualen 
erhölls under arbetets gång.  
 
Intervjuerna genomfördes efter informanternas önskemål om plats. Sju på intervjuarens 
arbetsrum, två hemma hos intervjuaren, två hemma hos undersökningsdeltagarna och en 
på undersökningsdeltagarens arbetsplats. Intervjuernas längd varierade mellan 50 
minuter till 1,5 timma. Mödrarna ombads fylla i EPDS-formuläret före intervjun och 

                                                
2 Se bilaga 1. 
3 Se bilaga 2. 
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sända det redan ifyllda formuläret från 3 månaders kontrollen på BVC till intervjuaren i 
efterhand.  

Analys 
 

Data har analyserats enligt WMCI kodningsmanual som utarbetats av Zeanah, Benoit 
och Barton (1994) och översatts av Risholm Mothander (2007). Insikten om att 
berättelsens form, snarare än innehåller i den, är det viktigaste har revolutionerat vårt 
tänkande kring mätning av anknytning hos äldre ungdomar och vuxna (Broberg, m.f.l, 
2008). Med hjälp av Bowlbys begrepp inre arbetsmodell för att beskriva hur 
erfarenheterna processats bygger WMCI intervjun sina frågor. Svaren och kodningen 
önskar inte främst fånga vilka erfarenheter en person haft utan också hur dessa 
erfarenheter format personens attityder, tankemönster och känslor och de regler 
(medvetna och omedvetna) som styr i vilken utsträckning denna information är 
tillgänglig och därmed möjlig att revidera (Broberg, m.f.l, 2008).  
 
Intervjuerna har bandats och transkriberats ordagrant. Texten har sedan analyserats efter 
åtta bedömningsskalor och fem affektiva skalor. Samtliga skalor har var för sig 
graderats efter en femgradig likertskala (Benoit, m.f.l., 1997). Skalgraderingarna har 
varit grunden för bedömningen av de inre omvårdnadsrepresentationerna som 
föräldrarna har till sina barn. Dessa mönster för inre omvårdsrepresentationer är 
balanserad (balanced), avfärdande (disengaged) och förvrängd (distorted) (Benoit, 
m.f.l.,1997). Det engelska begreppet disengaged har av Lyberg (2007) kallats 
oengagerad efter sökande efter en bättre passform av översättning. Diskussionen har nu 
förts vidare med handledaren och här kallas samma representation avfärdande. Detta då 
begreppet avfärdande bättre fångar sättet föräldern reflekterar kring sitt barn på. 
 
En närmare beskrivning av WMCI skalorna kan vara motiverat då läsaren med hjälp av 
dem kan ta ställning till efterföljande resultat- och diskussionsdel. 
 
Den åttagradiga bedömningsskalan: 
 
1. Innehållsrika beskrivningar (Richness of perception):  
Bedöms efter hur rika och detaljerade beskrivningar av barnet som ges. En känsla av att 
föräldern känner och vet vem barnet är ger höga poäng. Långa, upprepande, smalt 
fokuserade och icke informativa beskrivningar som inte ger en klar bild av vem barnet 
är ger lägre poäng. 
  
2. Öppenhet för förändring (Openess to change):  
Mäter flexibiliteten av förälderns representation av ny information om spädbarnet, 
föräldraskapet och relationen med barnet. Höga poäng ges när berättelsen ger en känsla 
av att ny information om spädbarnet välkomnas och ackommoderas av 
omsorgspersonen. Låga poäng ges när ny information möter motstånd och föräldern 
strävar efter att bevara ett bestämt sätt att se barnet på eller sätt att se relationen med 
barnet på. 
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3. Grad av engagemang (Intesity of involvement):  
Mäter graden av psykologiskt intresse och/eller omsorgspersonens psykologiska 
engagemang i relationen till sitt barn. 
 
4. Koherens/samstämmighet (Coherence scale): 
Gradering sker efter hur sammanhängande och tydliga beskrivningarna av barnet är. 
Höga poäng ges när tankfullhet och klarhet karaktäriserar berättelsen och när responsen 
är direkt och rakt fram. Låga poäng ges när beskrivningarna av spädbarnet och 
relationen till barnet är motsägelsefulla, förvirrande, bisarra och inte kan förstås trots 
ansträngningar.  
 
5. Förälderns lyhördhet (Caregiving sensitivity):  
Skalan bedömer både hur mycket föräldern förstår barnets eget behov och affektiv 
erfarenhet samt kvaliteten i omvårdnadspersonens responser på dessa behov. Höga 
poäng ges när omsorgspersonen uppfattar att spädbarnet erfar en variation av 
emotionella tillstånd och biologiska behov samt respekterar dessa tillstånd och behov. 
Låga poäng ges när föräldern inte uppfattar dessa tillstånd och inte svarar lyhört och 
konsekvent på barnets behov. 
 
6. Acceptans (Acceptance): 
Bedömer omvårdnadspersonens acceptans för spädbarnet och alla de utmaningar och 
ansvarstaganden som omsorgen för barnet medför. Höga poäng ges när det inte finns 
förbittring eller konflikter kring omsorgen om barnet och när föräldern explicit eller 
implicit uttrycker en känsla av glädje kring att ta hand om barnet. Låga poäng ges när 
föräldern ger intrycket av att inte tycka om barnet, uttrycker tillbakadragenhet eller 
konflikter kring omsorgen om barnet och ilska som reaktion inför barnets behov av tröst 
eller genomgripande känsla av motvilja mot barnet. 
 
7. Uppfattning om barnet som besvärligt (Infant difficulty):  
Höga poäng ges när föräldern, som ett genomgripande tema i intervjun, beskriver barnet 
som svårt att ta hand om. Låga poäng ges när barnet beskrivs som lätt att ta hand om 
och relatera till. 
 
8. Oro för att förlora barnet (Fear for safety):  
Används för att bedöma irrationell rädsla för att förlora barnet. Höga poäng ges när 
förälderns rädsla rör barnets hälsa och säkerhet trots att det inte finns några uppenbara 
källor till oro. Samt att förälderns beteende gentemot barnet är påverkat av denna oro. 
Låga poäng ges när sådan oro inte uttrycks.  

                                                                                             (Benoit, m.f.l., 1997). 
 

Det första steget vid analysen av data har bestått av en noggrann transkribering av 
intervjuerna där också affektiva uttryck som t.ex. skratt, suckar noterats. Därefter har 
varje transkriberad intervju lästs igenom och analyserats skala för skala med hjälp av 
den femgradiga likertgraderingen. Varje skala har erhållit en färg för att 
understrykningar skall kunna hållas isär och samman vägas mot slutet. Exempelvis har 
innehållsrika beskrivningar i den transkriberade texten understrukits med blå färg och 
när samtliga blåa understrykningar vägts samman har en kvalitativ bedömning gjorts 
genom att tillämpa kodningsmanualen med dess fem graderingssteg. Dessa beskrivs i 
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manualen dels som en siffra mellan 1-5 och dels medelst en kvalitativ beskrivande text 
för varje skalsteg.  
 
Efter detta har de fem affektiva skalorna som anges i manualen använts för att bedöma 
den affektiva tonen av omvårdnadspersonens representationer. Dessa bygger på 
värderingar av glädje, ilska/irritation, ängslig/bekymrad, likgiltighet och andra 
emotioner som uttrycks av föräldern under intervjun (Risholm Mothander, 2007). 
 
När samtliga åtta skalor graderats har en profil erhållits som vägts samman med den 
affektiva skalvärderingen för att slutligen sammanfattas i en bedömning av förälderns 
inre omvårdnadsrepresentation av sitt specifika barn.  I manualen beskrivs tre mönster 
kallade representationer som benämns balanserad (balanced), avfärdande (disengaged) 
och förvrängd (distorted) (Benoit, m.f.l.,1997).  
 
Balanserade representationer karaktäriseras av berättelser som uttrycks på ett direkt 
och rakt fram sätt och som ger ett rimligt fullt och rikt intryck av vem barnet är och hur 
förälderns relation med barnet är. Det finns en känsla av att föräldern är upptagen av 
relationen till barnet där relationen värderas högt och där denna relation anses viktig för 
spädbarnets beteende och utveckling (Wood, Hargreaves & Marks, 2004). Profiler med 
höga poäng på koherence, innehållsrika beskrivningar och engagemang visar på 
balanserad representation. Höga poäng på acceptans- och lyhördhetsskalan är också 
delar av mönstret i en balanserad representation. Berättelserna får ofta medel till höga 
poäng på både skalan om öppenhet för förändring och detaljrikedom skalan. Låga till 
medel poäng på uppfattning om barnet som besvärligt hör till det balanserade mönstret. 
Medel till höga poäng på glädje och stolthetsskalan och låga poäng på oro, ilska och 
likgiltighetsskalan är också kännetecknande för detta mönster (Benoit, m.f.l.,1997). 
 
Avfärdande representationer identifieras genom att föräldern är emotionellt reserverad 
eller av distanserade förvrängningar från eller motvilja gentemot spädbarnet. 
Upptagenheten av relationen saknas här eller den är av mer kognitiv art och mindre 
emotionell inriktad (Wood, Hargreaves & Marks, 2004). Representationerna 
karaktäriseras av varierad grad av kyla, emotionell distans eller losskoppling från 
spädbarnet. Föräldrar med avfärdande representationer verkar inte vara medvetna om 
spädbarnets subjektiva upplevelser. Föräldern verkar inte känna barnet som en individ. 
Om barnets upplevelse uppfattas är den varken fullt ut accepterad eller värderad. 
Förlöjligande och avfärdande av spädbarnets känslor är starka indikationer på 
avfärdande representationer (Benoit, m.f.l.,1997). Låga poäng på rikedom i 
perceptioner, öppenhet för förändring, acceptans, lyhördhet och grad av engagemang 
och höga poäng på likgiltighetsskalan är vanliga i klassificering av det avfärdande 
mönstret (Benoit, m.f.l.,1997). 
 
Förvrängd representation karaktäriseras av berättelser där föräldern är engagerad men 
att en av flera typer av förvirringar läggs till representationen av spädbarnet. Föräldern 
verkar vara upptagen eller distraherad av andra angelägenheter, oroligt överväldigad av 
spädbarnet, eller självinvolverad och inte lyhörd för spädbarnet som en egen individ. 
Generellt återfinns en känsla av misslyckande kämpande för att känna sig nära 
spädbarnet (Wood, m.f.l., 2004). Höga poäng på engagemang och ilsken/irriterad skalan 
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och låga poäng på koherens, öppenhet för förändring och lyhördhet är utmärkande för 
den förvrängda representationen (Wood, m.f.l., 2004).  
 
Ytterligare fyra principer har använts vid kodandet av materialet. Den lingvistiske 
filosofen Paul Grice tog (1989) fram fyra principer för ett konstruktivt samtal vilka 
Mary Main kunnat konstatera sammanfaller mycket med de skalor hon och kollegor 
konstruerade för att beskriva sinnestillstånd under intervjun. De fyra principerna är 
kvalitet eller principen om sanningsenlighet, ett bra samtal förutsätter att båda personer 
som deltar säger som det faktiskt är eller har varit. Den andra principen är kvantitet det 
vill säga att personen berättar lagom mycket – så mycket som intervjuaren behöver för 
att förstå svaret. Tredje principen är relevans och det ställs också i relation till frågan. 
Fjärde principen är begriplighet där båda parter förväntas använda tydliga och rimliga 
lättbegripliga meningar och ord. Grice´s principer skall inte ses isolerade utan användas 
som ett filter som hjälper oss att betrakta textens särdrag ett och ett i taget (Broberg, 
m.f.l., 2008). De WMCI-intervjuer som samtidigt är rimligt sanningsenliga, lagom 
koncisa, håller sig till ämnet och där berättelsen framförs på ett begripligt och 
lättförståligt sätt bedöms vara koherent och väger tungt i bedömningen för 
omvårdnadsrepresentationen. Den förälder som ger en väl sammanhållen beskrivning av 
sitt barn har sannolikt en balanserad representation av sig själv som mamma till just 
detta barn (Broberg, m.f.l., 2008).  
 
EPDS formulären har summerats först efter det att kodningarna slutförts för att kodaren 
skall vara opåverkad av screeningsresultatet i sin bedömning av den inre 
representationen. EPDS-bedömningen utgår från en tregradig skala där poängen för 
samtliga items adderas och där 0-30 poäng är möjliga. Skalan mäter både förekomsten 
men också intensiteten i de upplevda depressiva symptomen under de senaste sju 
dagarna. Höga siffror motsvarar hög intensitet och låga siffror motsvarar låg intensitet. 
Medelpoängen vid screening ligger vanligen på 5-7. Självskattningsskalan är grunden 
för bedömning av depressiva symptom med utgångspunkt i att kunna erbjuda samtal 
och stöd. Gränsen för erbjuden behandlingsinsatts är vid 9-10 poäng på EPDS inom 
primärvården (Seimyr, 2004).  

Etik 
 
För att mödrarnas medverkan skulle vara baserad på frivillighet formulerades ett brev 
som av de personer som kontaktades på BVC, prematurföreningar och i det privata 
nätverket i sin tur kunde sända till mödrar som uppfyllde kriterierna för studien. De 
mödrar som önskade delta i studien anmälde sig därmed själva. Brevet innehöll 
information om studien och om de yrkesetiska principer vilka gemensamt utarbetats av 
de nordiska psykologförbunden 1998. Dessa innebärande att deltagandet i 
intervjustudien är frivilligt, att informanten när som helst har möjlighet att avbryta 
intervjun och att de medverkandes sekretess och anonymitet värnas hela vägen från 
analysen till den slutgiltiga rapporteringen. Informanterna delgavs också information 
om bandning av intervjuerna och raderingen av desamma vid avslutat rapport. 
Rapporten som de medverkande erbjöds att få hemsänd via mail.  
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Resultat och diskussion 
 
Då resultatet är av kvalitativ karaktär bedöms läsaren ha mest nytta av att diskussionen 
förs samtidigt som resultaten presenteras. 

Variation i WMCI´s delskalor  
 
Nedan presenteras variationen i de åtta delskalorna samt variationen i den affektiva 
tonen vilka gemensamt ligger till grund för bedömningen av de inre representationerna 
som mödrarna i den här studien har av sina barn och relationen till dem. Dessa beskrivs 
i form av de övergripande klassificeringarna balanserad, avfärdande och förvrängd. 
Därefter redogörs för hur sambandet mellan prematurfödsel i det här materialet och den 
inre representationen ser ut och slutligen presenteras hur depressiva symptom enligt 
EPDS-skattningar kvalitativt kan kopplas till den inre bilden av det specifika barnet och 
relationen till desamma. Citat användes för att ytterligare belysa variationen i materialet 
och levandegöra texten. Skalorna är överlappande till sin natur vilket gör att ett citat 
skulle kunna användas vid bedömning av flera delskalor och troligen bedömts så. I 
texten används ett citat bara för att belysa en delskala för att ge läsaren direkt koppling 
till intervjusvaren.  
 
 1. Innehållsrika beskrivningar 
 
Redan tidigt i intervjun ställs frågor om barnet och dess plats i moderns medvetande. 
Barnets plats i moderns tankar adresseras redan i form av frågor om barnet var planerat, 
när graviditeten blev verklig för modern och vad modern tänkte kring sitt barn i magen. 
En del mammor tänkte inte så mycket på barnet i magen medan andra funderade mycket 
på vem som var därinne och hur denna individ skulle vara när den kom ut. 
 
”Verklig? Efter de här 12 veckorna. Man går och oroar sig i början. Så efter de här 
första 12 veckorna hade gått så kände jag ändå att nu får man försöka släppa det där 
och inse att det kommer att bli ett litet barn förhoppningsvis”  
 
”Barnet blev verkligt först när hon kom ut och jag fysiskt såg att det var en liten bebis” 
 
”Hon sparkade jätte mycket, så jag tänkte att hon kommer säkert att bli väldigt livlig” 
 
För mödrar som hade tidigare traumatiska förlossningsupplevelser, missfall eller en 
problematisk graviditet blev det tydligt att de som kunnat bearbeta dem hade lättare att 
ge plats åt det nya barnet. För dem som förlossningsupplevelsen förblivit obearbetad var 
det svårare att ge plats åt barnet. Något som kom till uttryck genom att beskrivningarna 
var fjärmade från barnet som individ och istället uttryckte mycket om oro eller som gav 
distanserade beskrivningar. Att traumat var obearbetat visade sig i att modern skiftade 
tempus och därav övergav här och nu perspektivet och berättade om ”dåsituationen” 
som om hon upplevde det här och nu (Zeanah & Benoit, 1995).  
 
För föräldrar som redan hade ett barn så beskrev många att det var skillnad på hur 
mycket tid de ägnade första gången de var gravida åt tankar om barnet jämför med nu 
vid andra graviditeten när det större barnet också fanns med sina behov.  
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Att beskriva hur det var att se barnet för första gången skiljer sig från direkt och rakt 
fram beskrivningar av lycka eller förfäran till mer avvaktande svar och letande efter 
bilder. För dem som förlossningen kom mer överraskande för var det en mer overklig 
känsla än för dem som väntade att föda. Dessutom beskriver mödrarna skillnaden i att få 
sin förväntade bild av förlossningen uppfylld eller inte. Detta illustreras med att direkt 
få upp sitt barn på magen eller att inte få det. Där modern först senare får möta barnet. 
 
”Ja, Gud jag tycker att det är så himla svårt det tar ett litet tag innan man fattar liksom, 
för det är en så himla konstig känsla allting bara. Hela situationen är så overklig tycker 
jag” 
 
”Fruktansvärt (ombeds berätta) han hade andningshjälp, slangar och apparater, två 
sköterskor och en läkare i stort sett hela dygnet och sedan såg han inte ut som en bebis”  
 
”Det är inte den glädjen utan det är bara oro när man fått ett sjukt barn”.  
 
”Han var ute på 3minuter och då skrek han och då kände jag att det här går bra”. 
 
”Det tog nog 2 dygn innan jag fattade”. 
 
”Det var en härlig känsla, han kom upp direkt på magen”. 
 
Modern får också möjlighet att beskriva barnets utveckling och sina tankar kring 
barnets begåvning, rytm och personlighet. Svaren varierar där några mödrar har svårt att 
se sitt barn som unikt och med en inneboende rytm och där barnets personlighet 
beskrivs på ett detaljfattigt sätt, där det är svårt eller omöjligt att se barnet träda fram. 
Andra beskriver barnet på ett mer detaljerat sätt men bilden av barnet blir ensidig där 
några få detaljer om barnet beskrivs. Ytterligare variation finns i materialet där barnet 
tydligt träder fram i sin helhet genom de exempel som ges. Rika detaljer är det som 
utmärker dessa beskrivningar. För intervjuaren träder barnet då fram som en individ i 
sin egen rätt med positiva och negativa sidor. Barnet och relationen som föräldern har 
till sitt barn träder också fram.  
Nedan illustreras en beskrivning av barnet och relationen medels ett citat där föräldern 
beskriver sitt barn som busigt och här illustrerar vad hon menar. 
 
”Jag tänker jätte mycket på att om han är ute så tar han sin ”bobbycar” och så vet han 
att om han åker ut mot vägen så går det väldigt fort nedåt och då gör han det för då vet 
han att någon springer efter honom. Då tittar han bakåt och väntar in detta och skrattar 
bara högt och ljudligt”. 
 
En mamma börjar beskriva sitt barn som snäll och nyanserar sedan med att beskriva att 
det är utifrån det barnet kan förstå för åldern och att han också kan slåss men inte förstår 
förrän efteråt att det var fel.  
 
”Han kanske får tag i en pinne och går fram och slår sin storasyster i huvudet och så 
börjar hon att gråta för att det gör ont. Då går han fram till henne och kramas utan att 
jag behöver säga något. Egentligen så förstår han att hon blivit ledsen”. 
 



 21 

Mödrarnas beskrivningar av barnets utveckling består av att finna bilder på hur barnet 
utvecklats och vad barnet tyckte om att göra. Tydligt beskrivs hur frustrerat barnet varit 
innan det nådde nästa utvecklingssteg som exempelvis krypning. Andra föräldrars 
beskrivningar innehåller mer av förälderns önskan om utveckling och ibland om ett barn 
som inte förmådde uppfylla förväntningarna. Några mammor minns inte och kan inte 
berätta om utvecklingen.  
 
Mödrarna uppfattar barnets ”vakenhet” olika. Beskrivningar om att barnet var nyfiken 
eller alltid ville vara med där det händer finns i materialet. Andra barn beskrivs inte som 
särskilt vakna utan mer nöjda och i behov av att ”pushas”. Några mödrar tycker att 
barnet är som barn är mest eller att barnet alltid protesterar mot något.  
Mödrarna har vidare olika lätt för att se barnet i ljuset av sig själv som förälder och 
pappan. Några mödrar beskriver att barnet har olika både utseendemässiga och 
personlighetsdrag från båda föräldrarna medan andra mödrar har lättare att se endast sig 
själva eller partnern i barnet eller ingen av föräldrarna.  
 
Modern får vidare möjlighet att beskriva den relation som hon och barnet delar. En del 
mödrar beskriver att de har en bra relation eller de beskriver att de har en mor – 
son/dotter relation eller de uttrycker att deras relation är fantastisk men följer inte upp 
den övergripande beskrivningen med exempel eller detaljer som gör att det går att se 
samspelet äga rum. Några mödrar tappar spåret och börjar beskriva annat än just 
relationen. Mödrar som tidigare i intervjun beskrivit svårigheter som de står lite 
handfallna inför har haft svårt att framkalla några ömsesidiga bilder av relationen och 
uttryckt att det blir ”tomt i huvudet” eller trötthet gör att det är svårt att framkalla inre 
bilder av relationen. Några mödrar ger exempel på symmetriska relationer medan andra 
beskriver just asymmetri i relationen där föräldern finns för barnets behov och inte 
tvärtom. Några har svårt att framkalla inre bilder av relationen och önskar gå vidare 
medan andra stannar upp och lyser upp och ger exempel på det gemensamma samspelet. 
 
”Väldigt kärleksfullt eller om man säger så. Som när jag kommer hem nu så vet jag att 
han kommer skina upp, komma springande och kramas och bara det att när jag tänker 
på det att jag ska lyfta upp honom och så kramas han och så är han glad eller så tar 
han mig i handen för att visa något. Så det känns som det är en ömsesidig väldigt 
mycket tycka om”. 
 
”Bra relation. Jag har svårt att se att man skulle ha en annan slags relation än den jag 
har med henne alltså om min relation och hennes skiljer sig mot andra föräldrar. Jag 
har svårt att se det så jag vet inte riktigt om jag kan alltså”.  
 
Det känsloackompanjemang som modern ger innehållet i det hon berättar ger ofta en 
direkt förstärkning till det som beskrivs och detaljrika och specifika händelser och 
möten med barnet följer ofta och det blir tydligt att det är moderns inre subjektiva bild 
som presenteras. I andra intervjuer kan modern ha svårt att framkalla inre bilder av 
barnet eller den gemensamma relationen, svaren dröjer då ofta och förälderns 
beskrivningar karaktäriseras då av att vara mer generella, mer objektivt beskrivande. 
Bilden av barnet som beskrivs verkar i dessa fall mer komma utifrån än inifrån då 
barnet mer beskrivs som barn är i största allmänhet. 
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2. Öppen för förändring 
 
Intervjun innehåller en rad frågor som adresserar moderns förmåga att vara flexibel i sitt 
tänkande kring barnet och därmed vara öppen för och mottaglig för nya sätt att se på 
barnet. Då barnet ständigt utvecklas och särskilt under denna period som barnen i denna 
studie är så är det viktigt att föräldern förmår anpassa sig efter barnets behov som skiftar 
med utvecklingen. Beskrivningar av barnet kan vara säkra men ändå öppna. Flexibilitet 
och osäkerhet är således inte detsamma. Vid flera intervjuer har modern reflekterat 
kring sitt barn och genom frågorna kunnat se sitt barn i ett annat ljus utifrån frågan. Vid 
frågor på vilket sätt barnet liknar sina föräldrar svarar en mamma. 
 
”Vi brukar faktiskt säga att hon är lik mig, men det är ju självklart att det måste finnas 
likheter med hennes pappa. Han är ju också väldigt ödmjuk, glad och sprallig sådär 
som hon är, så det har hon nog fått”. 
 
Mödrar som haft lättare att reflektera utifrån frågorna och specificera sina svar är de 
som kunnat beskriva och låta sina barn träda fram som individer med nyanserade sidor 
och nya sätt att se på barnet har inte varit främmande utan har genomgående under 
intervjun setts som spännande. Relationen till barnen beskrivs ha förändrat sig över tid 
och att det troliga är att den också kommer att göra det framåt och ofta har skalan från 
beroende till mer självständighet tagits upp och nyanserats över tid. Vid andra intervjuer 
har modern inte velat fördjupa sig och reflektera utan snabbt svarat att det har förändrat 
sig och ibland har antingen en längtan efter spädbarnstiden eller att barnet ska bli äldre 
uttryckts eller så beskriver modern att barnet alltid varit självständig. Rigida bilder av 
barnet visar sig ofta genom att modern något ensidigt beskriver barnet och när frågor 
som inte passar detta sätt att svara kommer så blir det svårt att svara eller det blir tydligt 
att moderns önskebild av barnet tar över beskrivningarna och det verkliga barnet får inte 
plats. 
Ibland är det inte önskebilder som framkommer men bilden av barnet kan ändå vara 
rigid där föräldern ensidigt söker likheter och olikheter med föräldrarna utifrån ett 
specifikt drag som kan vara negativt.  
 
När en moder ska reflektera kring hur barnet är likt eller olikt var och en av föräldrarna 
ser hon snabbt olikheter med fadern medan hon svarar.  
 
”Inte lik mig (paus) jag vet inte om jag har känt så någon gång nej nej”.  
 
En annan mamma svarar: ”Det är ju pappan, det är pappan. Men sedan är det väl nej 
jag ser mig inte i honom det gör jag inte”. 
 
Hur barnets namn bestämdes kan ge en bild av förälderns förväntningar på barnet och 
en ibland ganska fast bild av vem barnet är och kommer att vara.  
 
Inom anknytningsteorin antas att vi påverkar varandra i interaktionen. Frågan ”på vilket 
sätt tycker du att förhållandet mellan dig och ditt barn har påverkat hans/hennes 
personlighet? handlar om förälderns sätt att se på interaktionen. 
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”vet inte, det känns som om hon är väldigt självständig så att jag vet faktiskt inte om det 
finns något att peka på” 
 
”det är svårt för det har säkert präglat hela honom. Jag tycker ju att han är så lik mig, 
så jag har väl präglat honom massor (skratt)”.  
 
”jag vill tro att våran mjuka relation har gjort att han kan vara det mot andra, det 
tänker jag”. 
 
Amningssituationen belyses och många mödrar berörs av frågan och uttrycker med 
försiktighet sina egna personliga synpunkter eller upplevelser men det blir tydligt att 
många relaterar till den debatt om amning som finns, nämligen att amning ses som det 
bästa för barnet och att det försvårar för dem som inte kan eller vill amma. Av olika 
anledningar har modern ammat sitt barn eller inte och för många så kopplas amningen 
ihop med närhet och anknytning och frågan riktas till moderns inre bild och känslor av 
problematisk eller icke problematisk art. Några mödrar funderar också kring beroende 
och självständighet.  
 
”Det är mysigt. Det är också något sorgligt när man slutar att amma, man känner att 
man kommer ifrån det. Det vet jag att jag, han åker ifrån mig han lämnar mig lite sådär 
så man drar på det här att sluta”. 
 
”Jag tror att separationskänslan blir starkare om man ammat. För då är barnet mycket 
närmare på något vis, alltså kroppsligt mycket närmare mamman och mer inbunden 
men i och med att han ätit på flaska så har pappan också haft en stor roll”. 
 
Bowlby (1969) menade att närhet är den primära driften. Flera mödrar i denna studie 
förmedlar att ätandet är den primära drivkraften. Dessa inre föreställningar är desamma 
som den traditionella psykoanalysens teorier där matandet antas svara mot barnets 
primära drivkraft och att närheten utvecklas sekundärt utifrån matandet. Sigmund Freud 
(1920) skrev; att om det lilla spädbarnet kunde uttrycka sig skulle det säga att sugandet 
på moderns bröst är den viktigaste handlingen i livet (Crain, 2000). Att maten antas vara 
den primära drivkraften kan tänkas av en del mammor fungera som ett avfärdande 
försvar. Flaskmatningen kan då utgöra ett hinder för att närma sig barnet, då modern 
uttrycker att det inte spelar någon roll vem som håller i flaskan. Anknytningsteorin 
menar att den primära anknytningspersonen är den som kvalitativt bäst möter barnet i 
dess behov och att förälderns kvaliteter därmed är avgörande.   
 
3. Grad av engagemang 
 
Grad av engagemang baseras på texten i sin helhet och utgår från hur känslomässigt 
engagerad föräldern är i sitt barn det vill säga i vilken grad som modern dras in i 
relationen och det lyser igenom i hennes beskrivningar. Modern beskriver ibland mer 
andra saker som hon själv är upptagen av snarare än att fokusera på relationen och 
avsaknad på intensitet i engagemanget blir tydligt. Några mödrar är engagerade i vissa 
aspekter av barnet men det känslomässiga engagemanget saknas för individen i sin egen 
rätt. Några föräldrar är tydligt känslomässigt engagerade i sina barn där beskrivningar 
blir levande och ackompanjeras av tillhörande affekter som märks i rummet. 
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”Han har ett fruktansvärt smittande skratt”  
 
Även om engagemanget lättast fångas i intervjun som helhet kan vissa delfrågor fånga 
en bit av engagemang eller oengagemang. Frågan som belyser barnets unikhet får 
följande svar. 
 
”Jag vet egentligen, jag känner inte så jätte mycket barn som är så nära i hennes ålder 
så jag kan inte riktigt svara på det”  
 
4. Koherens/samstämmighet i svaren 
 
Denna skala kan göra sig tydlig direkt i intervjumötet utifrån att det är svårt att följa 
med i beskrivningarna eller att motsägelsefulla bilder ges som ger ett förvirrat intryck. 
Vid transkriberingen blir det än mer tydligt hur frågor får svar som inte är i proportion 
till frågan eller som när svar ges på något helt annat. Intervjuer som genomgående är 
svåra att följa då samstämmigheten i svaren är låg lämnar ofta en känsla av icke 
förståelse och först vid kodningen blir det tydligt. 
 
Mamman ombeds beskriva relationen till sitt barn med fem ord. 
 
”Vad ska vi hitta på. Fem det var många - Hon är med på det mesta nu - vad ska vi 
hitta på? Jag är lite trött -Vi har en ganska bra relation. Hon har börjat på dagis. När 
jag kommit så har hon blivit sådär jätteglad. Men nu så börjar hon kännas trygg där 
också. Hon satt och lekte och då var det inte så viktigt att komma. Hon satt och pillade 
med små legobitar. Distans i relationen så hon vet att man finns men hon känner sig 
ändå trygg i andra miljöer. Så de - hm.” 
 
För att koppla till Grice´s principer (Broberg, m.f.l., 2008) så är intervjuer som brister i 
principerna sanningsenlighet, kvantitet, relevans och begriplighet alla tecken på brister i 
koherensen. Modern kan beskriva en situation och ägna mycket tid till att beskriva 
händelsen men brister sedan i att styrka förloppet med en adekvat känsla som torde stå i 
relation till den svåra situation som beskrivs. När modern själv märker att hon inte 
svarar på frågan och själv återgår är brottet på koherensen inte lika stort som om 
föräldern genomgående glider iväg från frågan utan att själv märka det. De kvinnor som 
varit med om traumatiska förlossningar tenderar att berätta mycket och en del behöver 
hjälp via följdfrågor för att komma framåt i förlossningsberättelsen för att intervjun 
skall kunna fortsätta då den förutsätter moderns relation till barnet. Vid några intervjuer 
har intervjudeltagaren tappat bort frågan vid upprepade tillfällen och fått fråga om vad 
frågan egentligen handlade om. När samstämmigheten istället är hög i svaren så växer 
bilden av barnet och relationen till föräldern fram allt mer under intervjun och svaren är 
nästan alltid direkta och rakt fram. Samspelet i rummet med turtagning och delat fokus 
på att detta är en intervjusituation med en som frågar och en som svarar blir mer tydlig 
när koherensen är hög medan den vid låg samstämmighet kräver mer av intervjuaren i 
form av att hålla strukturen och ibland avbryta svaren när de inte leder till svar på 
frågorna.  
 
Mamman ombeds berätta om sitt barns utveckling. Graviditeten står i fokus och frågan 
ställs om barnet var planerat, hur modern mådde fysiskt och psykiskt under graviditeten 
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och vad hon gjorde under graviditeten. En mamma svarar att barnet var planerat och går 
sedan in på att det var en problematisk graviditet från början och fortsätter därefter att 
beskriva en tidigare graviditet. Men återkommer till graviditeten som är i fokus för 
denna intervju. 
 
”Men sedan så ja, alltså den här graviditeten eller den här förlossningen planerades så. 
Att för min del att jag ville ha ett kejsarsnitt. För jag hade haft en jobbig förlossning 
med mitt första barn. Så det tog jag upp tidigt i graviditeten att jag ville bli lovad att få 
det. Det är ganska vad ska man säga. Det är inte svårt att få det.” 
 
Exemplet visar att den intervjuade inte märker att hon fångats av oron under 
graviditeten och att hon inte svarar på samtliga frågor som ställts. 
 
Det är viktigt att följa under intervjuns gång om det är samma barn och förälder som 
beskrivs eller om det inte råder samstämmighet och om barnet beskrivs som 
åldersadekvat med rimligt ansvar och med rimliga krav. Även här har en variation 
funnits. 
 
När personer svarar som om denna plötsligt var tillbaka vid tiden för något traumatiskt 
är det som om händelsen invaderar nuet och då brister koherensen. 
Samstämmighetsbrotten kan vara små eller stora och det beror på hur genomgående 
intervjupersonen använder en svarsstil som inte svarar på frågorna då intervjun vilar på 
informerat samtycke förväntas modern svara sanningsenligt. I en del intervjuer har 
inledningen präglats av kortare svar än mitten och slutet av intervjun vilket kan tyda på 
att en ökad allians först uppnåtts senare i intervjun eller att själva graviditeten och 
förlossningen var känslig och att minnen av dessa blockeras. I andra intervjuer har 
inledningen just fått stort utrymme och varit känslostyrd med både aggressiva och 
besvikna drag och ibland brustit i principen om kvantitet och relevans. Brister i 
begriplighet har främst bestått i motsägelsefullhet och i så kallade färdigtänkta uttryck 
som inte var sprungna ur det pågående samtalet utan snarare var färdig formulerade, 
utifrån kommande idéer som inte stimulerade till ökad inre reflektion. 
  
På frågan om föräldern tänker att barnet vet om att modern inte gillar ett beteende som 
barnet har och som föräldern har svårt att hantera kan svaren variera mellan de som 
tänker att barnet vet det och att de backar upp med en beskrivning om varför de tror det. 
Andra kan vara väldigt motsägelsefulla. 
 
”Det vet jag faktiskt inte. Det klart att de märker man på honom för blir man irriterad 
 -så klart att de märker det - de märker ju minsta lilla så därför har jag tänkt att man 
får försöka låta dem vara” 
 
Det som berättas kan ta stort utrymme och innehållsmässigt och känslan som förmedlas 
i rummet och i mimik kan vara något väldigt jobbigt men beskrivs sedan mot slutet 
övergripande som fantastiskt, bra eller lätt. Det blir då svårt att följa med som 
utomstående. 
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5. Moderns lyhördhet 
 
Förälderns eget anknytningsarv antas enligt teorin ligga till grund för dennes inre 
representation och påverkar således relationen till barnet. Hur vi fungerar i nära 
relationer är av värde när barnet med sin medfödda inställning på social samvaro 
kommer till världen skall det kunna förvänta sig att få ett lyhört svar utifrån sina behov 
av närhet, beskydd och omsorg å den ena sidan och självständighet, upptäckarglädje 
med betoning på egen styrka å den andra sidan. I intervjuerna blir det tydligt att en 
variation av lyhördhet finns då en del mödrar har lättare att bejaka de första behoven 
medan andra mödrar snarare bejakar de andra. Även här är åldern en viktig faktor att ta 
hänsyn till då behoven förändras över tid.  
 
Anknytningsbeteendet är enligt evolutionsperspektivet genetiskt fram selekterat för att 
maximera närheten vilken ökar skyddet och överlevnaden för det späda barnet. Det 
viktigaste enligt anknytningsteorin är således att föräldern är tillgänglig vid tillfälle då 
barnet kallar på hjälp. Om lyhördheten är hög torde barnet svara med ett avaktiverat 
anknytningssystem det vill säga barnet borde bli tryggt i närheten av sin moder om det 
är så att det är det önskade tillståndet som barnet har behov av vid tillfället. Frågor kring 
situationer som aktiverar anknytningen såsom sjukdom, trötthet, hunger, smärta eller 
närvaro av hotande stimuli, moderns lokalisering och beteende ställs och variation finns 
i hur modern reagerar på och tolkar barnets signaler. 
 
Viktigt är om föräldern kan sätta sig in i barnets känslomässiga erfarenheter och om 
modern kan beskriva situationen utifrån barnets perspektiv det vill säga framkalla 
underliggande motiv till barnets beteende eller reaktion och sedan agera utifrån det, ger 
det höga poäng i denna skala. Det blir också en skillnad om modern förmår se att 
barnets reaktion är kontextberoende, då det blir lättare för henne att sätta sina egna 
behov åt sidan i den mån de kolliderar med barnets för att barnets behov anses viktiga.  
 
”När hon har varit på dagis en hel dag är det klart att hon är trött och då får man 
jobba lite mer med henne när hon kommer hem, det är inte så att hon är självgående, då 
vill hon gärna vara nära och att man bär på henne” 
 
”Jag tror att det är hans personlighet att han är sådan och sedan tror jag också att det 
har att göra med att han är andra barnet. Han kanske får vänta på ett annat sätt än vad 
första barnet fick. Man kanske inte ser hans första signaler jämt”. 
 
Svårare kan det visa sig vara om modern tolkar barnets signaler som ett 
personlighetsdrag som inkräktar på moderns behov av eget utrymme. Att barnet 
exempelvis är gnälligt utan anledning. Den inre bilden av att vara förälder eller 
omsorgsperson har i en del intervjuer visat sig vara god i sin lyhördhet, men föräldern 
har själv varit medveten om att hon har svårare utifrån dagsform att möta barnets olika 
behov och försökt kompensera för det. Trötthet har av flera angivits som en svårighet 
med att orka möta barnets behov.  
 
Föräldrar som ser och respekterar barnet som en separat individ är mödrar som 
beskriver sina barn med varierade sidor som både liknar och inte liknar sig själva och 
som beskriver relationen på samma sätt, det vill säga att de är två individer med olika 
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behov där modern kan stå tillbaka med sitt behov om det krävs bedöms ha hög 
lyhördhet.  
 
”kärleksfull relation, det är väldigt mycket kroppskontakt med att kramas även om han 
inte vill sitta i knät men om jag går ner på hans nivå och vi gör saker så kan han i 
stunden när han går omkring bara lägga den ena handen lite så runt halsen och sedan 
går han iväg på sitt eget igen”. 
 
I andra intervjuer blir det tydligt att modern inte är klar över, likgiltig eller arg på 
barnets känslomässiga reaktioner. Vid frågan om barnet blir känslomässigt upprörd kan 
svaren mer beröra förälderns behov än barnets. I andra intervjuer visar föräldern prov på 
lyhördhet ibland men beskriver hur hon i andra situationer inte förmår känna in och 
svara i enlighet med barnets behov.  
 
”Hon kan bli arg och kasta sig på golvet. Samtidigt kan man skratta åt henne för hon är 
lite söt när hon (skratt) när hon är ilsken och så samtidigt som det kan vara lite 
frustrerande också” 
 
Beskrivningarna kring barnets och de egna känslorna i vissa specifika situationer kan 
också präglas av att modern erbjuder sin famn men det blir tydligt att hon inte är 
närvarande i det mötet då hon mest gör det för att undgå en upptrappning av barnets 
upprördhet men det blir något ansträngt över handlandet och det finns ingen värme. 
 
Separation är en situation som Ainsworth byggde SS på och som antas aktivera 
anknytningssystemet. Hos en del mödrar beskrivs en rimlig reaktion på separationen där 
barnet reagerar och hur de sedan återförenas. I andra fall beskriver modern att barnet 
inte påverkas alls medan hennes känsla är outhärdlig eller mer distanserat att det är bra 
för frigörelseprocessen. Modern kan beskriva hur barnet reagerar på separation genom 
att vid återförenandet inte möta modern utan någon gång reagera med att vara 
losskopplad i en timma men modern tänker att det är över när den timman gått. För 
några föräldrar vars separationsångest starkt aktiveras kan det komma till uttryck i 
intervjun där situationer beskrivs som om mor och barn hade samma känslor eller att 
modern ensidigt beskriver egna känslor och hur hon handlar i enlighet med dem, men 
barnet träder inte fram i beskrivningarna. Enligt teorin kan antas att detta påverkar 
barnets utforskande beteende på ett hämmande sätt.  
 
”Separationsångesten är nog värst för föräldrarna eller mamman, jag kan bara tala för 
mig själv” 
 
En situation som rimligen borde aktivera anknytningsbeteendet är när barnet slår sig 
eller gör sig illa. Ett lyhört sätt att erkänna och möta sitt barn på illustreras nedan. 
 
”vid trappan så reser han sig och slår i huvudet och så gråter han och kommer och 
visar var han har ont och så kramas vi lite och så blåser jag och så är han nöjd och går 
iväg igen och så är det bra så oftast även om jag tycker att det ska göra ondare än så 
men”.  
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6. Acceptans 
 
En mamma beskriver sitt barn i jämförelse med andra barn. 
 
”Hon är så himla söt och jag tycker att hon är ett lätt barn. Hon sover bra och äter bra 
och hon är så söt, men andra barn är också jätte söta, men hon är jätte söt och lätt. Om 
jag tycker att hon är krävande så tittar jag på andra barn. Oj, jag skulle nog inte vilja 
att hon vore som det barnet och så finns det barn som är ändå lättare men då tänker jag 
att jag skulle inte vilja byta i alla fall, jag köper henne som hon är”.  
 
”Han skriker då är det något”  
 
Även skalan acceptans är lättare att bedöma med utgångspunkt i intervjun som helhet 
men kan illustreras via delfrågor också. Det viktiga är att se om föräldern kan sätta 
barnets behov framför sina egna för att främja barnets utveckling. Vissa föräldrar har 
lättare att acceptera barnets behov av beroende än barnets strävan efter självständighet 
eller omvänt. Andra föräldrar har en stark önskan om att barnet ska uppföra sig på ett 
speciellt sätt.  
 
”Mina barn får inte vara ledsna, nej men lite så är det- det har jag jätte svårt för” 
 
Detta citat kan tänkas att modern önskar trösta sina barn vid tillfälle då de är ledsna men 
kan få till effekt att barnet får signaler från modern om att ledsenhet inte är ett 
accepterat sätt att uttrycka sig på. Vilket förstärks av beskrivningar när så är fallet att 
barnen inte upplevs gråta eller vara ledsna ens i situationer när detta torde vara en 
adekvat känsla.  
 
Acceptans av barnets alla biologiska behov ger i intervjun en känsla av att modern är 
nöjd med att vara mamma medan det upplevs som om det är något som stör denna bild 
då acceptansen är lägre. I andra beskrivningar framgår att barnet ibland är accepterat 
men ibland avvisat. 
 
”Ibland hör man det inte för man vet att det är inget synd om henne. Hon har inga 
problem det är bara det att hon vill ha uppmärksamhet som hon kan få på annat håll 
men just nu har hon bestämt sig för att få det av mig”. 
 
Acceptans innebär att det mest framträdande draget i intervjun är genuin glädje över att 
ha hand om barnet. Brister acceptansen kan visa sig i ansträngdhet eller brist på kontroll 
och ibland i irritation över att ha ansvar över barnet eller ilska som reaktion på att barnet 
behöver tröst. Ibland kan även en känslomässig kyla tränga sig på. 
 
Om de negativa upplevelserna överväger i barnets umgänge med sina närmaste vårdare 
blir situationen däremot mer problematisk. Barnet måste då lära sig att läsa föräldern 
och anpassa sitt eget beteende efter vad som krävs för att föräldern skall acceptera 
barnet. Barnet kan på detta sätt hålla en optimal närhet till föräldern men på sikt är detta 
förödande för den inre representationen då den inte längre avbildar verkligheten upphör 
den att vara ett effektivt hjälpmedel för att orientera sig i det sociala landskapet 
(Broberg, m.f.l., 2008). 
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7. Uppfattning om barnet som besvärligt 
 
Att hantera barnet upplevs som olika svårt av föräldrarna. Det som tydligt framgår är att 
de mödrar som erkänner svårigheter i hanterandet av något enskilt beteende som barnet 
just i dagarna engagerar sig i och som kan se beteendet i ljuset av en specifik kontext 
har sedan lättare att hantera svårigheten. Mödrar som på ett detaljrikt sätt beskriver 
svårigheter i hanterandet av ett beteende hos barnet men som ändå beskriver hur hon 
hanterar det i vardagen har ofta en inre förklaringsmodell för varför barnet agerar som 
det gör. Dessa förklaringsmodeller bygger ofta på att barnet inte förmår uttrycka sig på 
ett mognare sätt och förälderns inre del av mönster bedöms inte och uppfattas inte i 
intervjun som om hon upplever sitt barn som besvärligt i någon större utsträckning.  
 
Att modern kan skilja på egna och barnets önskningar och behov men ändå agera utifrån 
barnet och detta även blir tydligt i intervjumötet att modern handlar i enlighet med 
barnets behov genom den känsla som också förmedlas ger det högre poäng.  
 
”(Intervjuaren- I) Vad har du mest lust att göra när ditt barn reagerar på det 
sättet?(Mamman-M) Gå därifrån faktiskt, bara gå därifrån. I: Hur känner du då? M: 
Jädra unge (skratt) jag orkar inte mer. I: vad brukar du göra? M: ta upp henne och 
vagga henne en stund och se om hon lugnar ner sig”. 
 
Hur svårt föräldern upplever att barnet är varierar i materialet från ett oproblematiskt 
sätt till mer problematiskt. Barnet beskrivs vara lätt i de flesta situationer och beskrivs 
vara sådan som person i några intervjuer. I andra intervjuberättelser beskrivs avgränsade 
svårigheter och ytterligare finns i materialet exempel på barn som beskrivs vara svåra 
att ha hand om.  
De beskrivningar som bygger på att barnet som person upplevs som värdefull och där 
föräldern tycker om att ta hand om barnet och där svårigheter kopplas till kontext 
bedöms inte uppfatta sitt barn som besvärligt att ta hand om. 
 
8. Oro för barnets säkerhet/oro för att förlora barnet 
 
Skalan syftar till att bedöma en irrationell fruktan för att mista barnet. I bedömningen 
läggs vikt vid hur upptagen föräldern är av oron för att mista barnet samt är den 
genomgående och om den påverkar beteendet mot barnet. 
Mödrar som har erfarenheter av lång sjukhusvistelse, infektionskänsliga barn som 
drabbats av infektioner och som gått igenom en första tid där livet för barnet varit ovisst 
bär ofta inte på en orealistisk oro och mödrar som varit mycket uppfyllda av oron 
tidigare uttrycker medvetet hur de arbetar med att bejaka de friska perioderna och 
försöka släppa oron. 
 
På frågan om vad modern bekymrar sig över skiljer sig svaren från ingen oro till 
begränsad oro eller oro för att barnet ska skada sig eller dö men i materialet finns inte en 
genomgående oro i någon av intervjuerna som är högre än måttlig oro.  
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Affektiv ton under intervjun: 
 
Vid bedömning av den affektiva tonen i intervjun så har intervjun som helhet varit 
grund för bedömningen. De fem olika skalorna glad, ilska/irritation, ängslig/bekymrad, 
likgiltighet, annat har bedömts utifrån det transkriberade materialet men också utifrån 
känslorna som uttrycktes i intervjumötet såväl verbalt som icke verbalt. Den icke 
verbala bedömningen grundar sig på tonfall, pauser, mimik, tårfyllda ögon, undvikande 
ögonkontakt och det är likt de övriga åtta del skalorna inte det som sägs som är det 
viktigaste utan hur det sägs och i denna skala vilken känslomässig ton som finns i 
beskrivningarna. Om föräldern beskriver sitt barn som glatt men genom hela intervjun 
visar en likgiltighet bedöms intervjun utifrån likgiltighet och inte utifrån glädje. 
Variationen i dessa affektiva skalor blir allt tydligare ju fler intervjuer som görs, då den 
känslomässiga tonen kan variera markant.  

De inre representationerna 
 
Då varje intervju kodats enligt kriterierna ovan bedöms var och en enligt ett av de tre 
representationsmönstren med utgångspunkt i att det är förälderns inre bilder av sitt barn 
och relationen dem emellan som reflekteras. Materialet går liksom hermeneutisk 
tolkningstradition att både ses som helhet och i sina delar och att de berikar förståelsen 
av hur modern beskriver sitt barn och deras relation.  
 
Den balanserade representationen ger ett integrerat intryck där nyansrikedom, fri 
uppmärksamhet och samarbetskompetens tydligt framkommer. Intervjuer som bedömts 
enligt balanserad klassificering har genomgående hög koherens, höga poäng på 
öppenhet för förändring och innehållsrika beskrivningar och engagemanget är tydligt 
där föräldern är medveten om att det egna förhållandet till barnet påverkar barnets 
beteende och utveckling. I de intervjuer som bedöms ha en avfärdande inre 
representation av sitt specifika barn karaktäriseras beskrivningarna av att vara på 
generell nivå där engagemanget är frånvarande och specifika exempel är svåra för 
föräldern att plocka fram. I dessa riktas också oflexibelt föräldern sin uppmärksamhet 
bort från sina minnen och erfarenheter till förmån från en mer idébaserad 
föreställningsvärld. Då intervjun inte i första hand syftar till att kartlägga det 
retrospektiva eller vad som sägs utan har sitt fokus på att studera koherensen i 
intervjusvaren något som kan uttryckas som att se i vad mån intervjufrågorna kan 
överraska det omedvetna (Risholm Mothander, handledning 2008) tydliggörs 
svårigheter genom att inte direkt och rakt fram kunna ge beskrivningar, vilket tyder på 
att den inre representationen inte är fullt utvecklad. Informanterna kan själva beskriva 
hur svårt det är att komma på ord. Låga poäng på engagemang och låg poäng i skalan 
förändring över tid samt lägre poäng på koherens ligger till grund för denna bedömning. 
Enligt teorin undertrycker den intervjuperson som har en avfärdande hållning till sina 
erfarenheter sina negativa känslor för att minimera uppmärksamheten på obehagliga 
tidiga erfarenheter, medan den person som är upptagen av sina erfarenheter snarare är 
uppfylld av negativa känslor. Den senare beskrivna personen som är uppfylld av 
negativa känslor klassificeras som förvrängd och en missriktad aggressivitet kan göra 
sig påmind och läggas ut på oförstående andra eller kännas i rummet i relation till 
frågorna. Vidare kan modern beskriva svårigheter i att hantera barnet men ha svårt att 
placera dessa i en kontext och kan bli överväldigad av föräldrauppgiften. Föräldern kan 



 31 

ge ett förvirrat, besviket eller skamset intryck av barnet och ibland vara mycket 
upptagen av egna svårigheter vilket Zeanah och Benoit (1995) också betonat. Låga 
poäng på samstämmighetsskalan, men minst medel poäng på skalan engagemang är 
utmärkande för bedömning för denna klassificering. När den inre representationen inte 
är fullt utvecklad visar det sig också i att barnet inte beskrivs som en individ i sin egen 
rätt som är både beroende och självständig.  

Hur moderns inre representationer är relaterade till att föda prematurt 
 
Det som bedöms med WMCI är inte prematuritet i sig utan hur modern reflekterar kring 
sig och sitt barn. Påfrestning i tillblivelsen av den nya rollen som förälder där en 
prematur födsel med ibland långa sjukhusinläggningar redan i väntan på att föda 
ytterligare kan späda på denna övergång och ställa högre krav på föräldern i skapandet 
av föreställningen av sitt barn. Overklighetskänslan kring barnets födsel nämns endast i 
denna grupp och stärker teorin om att modern vid tidpunkten för födseln psykologiskt 
inte är beredd på den fysiologiska eller psykologiska separationen (Risholm Mothander, 
1994). Därtill befinner sig modern fortfarande i relation till det fantiserade inre barnet 
som inte hunnit tona bort för att ge plats åt det verkliga barnet (Stern, 1998) och mötet 
med detta som förutom sker i denna prematurpsykologiska fas kan också förstärkas med 
att barnet faktiskt är i livsfara. Något som försvårar för modern att möta det verkliga 
barnet och få ihop de nya bilderna. Flera mödrar beskriver hur de under graviditeten 
hade bilder av barnet och hur de skulle vara som mor till detta, men att de fick revidera 
denna bild på en rad punkter. En del mammor fick kämpa för att få igång amningen och 
flera barn hade svagare resurser initialt för att kunna ammas.  
 
”Vi hann liksom fatta, för man hade i stort sett fattat att man skulle bli förälder på 
något vis eller kunnat ja att detta kommer att gå” 
 
”Det är ju en omställning bara att bli förälder och nu blev man förälder på ett litet 
annorlunda sätt”. 
 
Moderns upplevelser av barnets för tidiga födsel har i denna studie visat sig relatera till 
hennes representationer av sig själv som omvårdnadsperson. Att föda för tidigt har 
påverkat en del mödrar i sättet de ser på sin förmåga att kunna ge skydd åt det egna 
barnet vilket är i enlighet med George och Solomon studie (1999). Stern (1998) 
beskriver att moderns duglighet som biologisk varelse kan sättas i gungning när något 
hotar barnets fysiska överlevnad, vilket en del mammor levt under och hanterat på olika 
sätt.  
 
”Händer det något med honom så kan inte vi göra något alltså det är ju ni 
(sjukvårdspersonalen) som kan detta” 
 
För en del mammor var det skönt när den första kritiska tiden var över och det var dags 
för hemgång. För andra mödrar visade det sig att de fortfarande bar på en representation 
av sig själva som otillräcklig vid tillfällen då barnet behöver skydd. Några mammor 
beskriver att de då försätts i panik, andra menar att pappan då träder in och är mer lugn 
till sättet. Andra menar att de med tiden utvecklat sitt sätt att se på 
omvårdnadsrelationen till barnet. 
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Moderns bild av att hålla barnet i famnen infriades inte så ofta för mödrarna till för 
tidigt födda barn och många beskriver istället det första mötet med barnet som overkligt 
och att det var som att befinna sig i en bubbla. Några mödrar beskriver också hur svårt 
det var att knyta an till det sjuka barnet som hade en oviss framtid. Stödnätverket tas 
ofta upp som en resurs i sammanhanget och främst är det pappan som i många 
intervjuer beskrivits som den omsorgsperson som först klivit in och skapat närhet till 
barnet. Något som skiljer sig mot beskrivningar som getts av mödrar till de fullgångna 
barnen. 
 
Problem under de första levnadsdygnen adresseras och här skiljer sig mödrarna till de 
prematurfödda barnen markant mot de fullgångna mödrarnas erfarenheter. Även bland 
mödrarna till för tidigt födda barn är skillnaderna stora alltifrån mindre allvarliga och 
övergående tillstånd som gulsot och bristande sugreflex till livshotande tillstånd med 
tillstötande infektioner. Blodtransfusioner har hos några varit nödvändiga, många har 
legat i respirator, för några barn har mage och lungor inte varit fullt utvecklade och 
öppenstående ductus har varit vanlig. Bestående medicinska svårigheter finns för några. 
Det är dock inte problemen i sig som bedöms i denna studie utan hur modern kan 
reflektera kring dem. Barnets neonatala riskstatus har i den här studien visat sig vara 
förknippad med svårigheter för modern att utveckla balanserade inre representationer 
vilket stämmer med studier av Cox med kollegor (2000). Neonatalrisken har också visat 
sig påverka moderns oro och ofta lett till överbeskydd som modern till stor del är 
medveten om. Studier har visat att de barn som haft de allvarligaste neonatal medicinska 
problemen varit de som väckte mest omvårdnadsbeteende (Cox, Sokowski, Hans & 
Bernstein, 2007). En annan reaktion som modern också kunde vara medveten om och 
som var lika vanlig var avståndstagande det vill säga att det var svårt att ta till sig 
barnet.  
 
”De (sjukvårdspersonalen) vill ju att föräldrar ska vara delaktiga från början i 
blöjbyten och sådant, att man ska ta i honom som barn och kängurusittande men det var 
svårt när han var så sjuk och det var så ovisst. Det var svårt att ta till sig honom”  
 
Det som utmärker föräldrar till prematurfödda barn är att deras tidiga födsel påverkat 
deras bild av barnet ibland bara initialt medan det i andra tillfällen har påverkat den över 
tid. Samtliga föräldrar i denna grupp var mer fokuserade på att barnet skulle må bra när 
det kom ut och hade lite funderingar kring barnets kön. För en del föräldrar kom sådana 
funderingar först senare. 
 
”Bara det är friskt sedan spelar det ingen roll” 
 
När mödrarna i den här gruppen beskriver barnets första tid hemma och dess rytm är det 
påfallande många som beskriver att barnets rytm kommer ifrån sjukhusets rutiner och 
att barnet varit lätt utifrån att det varit så ”inkört” i rutiner. Barnen beskrivs ofta som 
inte skrikiga och att de sover mycket. Detta är i enlighet med de erfarenheter om 
prematurfödda barns svagare signaler och att det kan vara svårt att läsa dessa initialt 
(Björklund 2008).  
 
Mödrarna i denna grupp skiljer sig åt från gruppen till fullgångna mödrar när det gäller 
hur de ser på barnets reaktioner vid separation. 
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”Det har inte varit något problem faktiskt. Hon är varken mammig eller pappig. Det 
går bra med vilken som, så det har inte varit så stor påverkan på honom”. 
 
”Det har funkat bra redan från början” 
 
Flertalet menar att föräldrarna blivit mer lika i förhållandet till barnet och att det redan 
från början inte spelat någon roll om det varit mamma eller pappa som funnits för 
barnet. Intervjuerna vittnar om att fadern i några relationer anses vara den primära 
omsorgspersonen.  
 
”Han (pappan) tog till sig X tidigare än vad jag gjorde så. Han försökte mer medan jag 
var mer avståndstagande” 
 
En mamma beskriver att det inte är någon skillnad i vem barnet är närmast nu men att 
hon tror att det kommer att förändras. 
 
”Hon kommer nog att bli mer åt något håll, mer mammig eller mer pappig. Hon har 
egentligen alltså jag vet inte – hon kanske har varit lite mer åt både mig och P (pappan) 
jämfört med hur S (hennes storasyster) var. Hon var kanske lite mer mammig så det har 
blivit så att man har kallat henne för pappas tjej, så det kanske kommer att bli så”. 
 
Då de inre representationerna för mödrar till de prematurfödda barnen var mer 
representerade i det avfärdande mönstret än i det balanserade kan funderingar lyftas 
kring om moderns för tidiga förlossning kan göra att hon abdikerar från sin modersroll.  
 
Då förlossningsupplevelsen kan ses som en separationssituation som inte bearbetats kan 
det fortsätta att påverka relationen till barnet i andra separationssituationer. Detta kan 
märkas genom moderns kraftfulla eller avfärdande kring barnets signaler vid just 
separation.  
 
Att se barnet mer som separat och självständig snarare än beroende kan skönjas i 
flertalet intervjuer av mödrar till de för tidigt födda barnen. Även om temat närhet ofta 
tas upp så framkommer i dessa intervjuer bilder av mer ”självstående” barn än i den 
fullgångna gruppen.  
 
”Det är ju en process, som är viktig för båda två att man får vara ifrån varandra, lite 
frigörelseprocess. Det blir inget riktigt symbiosförhållande när man får ett så för tidigt 
fött barn”. 
 
Viljestyrka är ett ord som återkommer hos föräldrar vars barn har fått kämpa för sitt liv 
och denna beskrivs sedan finnas kvar och ibland vara svår att förhålla sig till men att 
den är källan till att barnet är vid liv idag. Några föräldrar har svårt att bemästra denna 
kraft hos barnet som hos fullgångna barn beskrivs som envishet och som föräldrarna 
inte har ett dubbelt förhållningssätt till. Detta dubbla sätt att se på barnet är många 
medvetna om och säger också att de specialbehandlat barnet och varit mycket försiktiga 
och att barnets vilja eller behov alltid satts i centrum men att det nu när oron minskar 
och barnet skall ses som friskt så kan det vara svårt att bryta detta mönster.  
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Några andragångsföräldrar uttrycker svårigheten med att det första barnet fått och får stå 
tillbaka när man får ett mycket för tidigt fött barn. Ett barn som kräver mer av föräldern, 
dels i form av tiden på sjukhus efter födseln som uppgått ibland till 4 månader och där 
det kan vara svårt för en 2 åring att förstå varför mamma skall vara hemifrån så mycket.  
Dels efter hemkomsten så krävs det mer av föräldern då många går hem med mycket 
apparaturer och mediciner och där det är av vikt att föräldern förmår ge omsorg till det 
lilla barnet för dess utveckling och tillväxt. Känslor av otillräcklighet och skuld 
framkommer i intervjuer som bedömts som förvrängd inre representation medan 
föräldrar som bedömts i det avfärdande mönstret inte beskriver varken att syskonen fått 
stå tillbaka eller att den egna självbilden kommit i gungning.  
 
I en del intervjuer kan det vara svårt för modern att framkalla specifika bilder av barnet 
och relationen då hon är upptagen av att se på barnet som ett underverk och beskriva 
tacksamhet över att barnet bara finns men det verkliga barnet som leker och behöver sin 
mamma här och nu träder inte fram.  
 
”Den är stark, den är stark på ett annat sätt jämfört med första barnet och jag tror 
mycket att det var den starten man fick. Man har aldrig tagit honom för givet och man 
gör fortfarande inte det” 
 
”Jag kan känna att när man blivit förälder till ett prematurt barn så har man varit med 
om en resa som inte alla föräldrar förstår riktigt. Jag blir inte så nervös om han blir 
förkyld för jag har varit med om något och då hade jag kunnat bli av med honom”. 
 
Relationen till barnet kan i delar av intervjun eller i sin helhet beskrivas mer utifrån 
moderns känsla än utifrån samspelssituationer med barnet. 

Depressionssymptoms samband med moderns inre representationer 
 
Depressionsskattningarna visade alla låga resultat med en spridning mellan 0-10 poäng. 
Enligt Hwang & Wickberg (1996) visar mödrar som grupp betraktad en högre grad av 
depressiva symptom vid 3-4 månader postpartum än senare. Det hade därmed varit 
intressant att kunna anlägga ett longitudinellt perspektiv, något som i denna studie inte 
var möjligt på grund av det stora bortfallet. 
 
De mödrar som i den här studien ger uttryck för en avfärdande representation och 
samtidigt skattar poäng som tyder på depressiva symptom vid gränsvärdet för 
erbjudande av samtal, beskriver en tillbakadragen, oengagerad hållning till barnet där 
barnet inte tydligt träder fram. Barnet kan t.ex. beskrivas som ensidigt positivt men den 
affektiva tonen går inte hand i hand. Andra mödrar som skattar runt gränsvärdet men 
som bedöms ge uttryck för en balanserad eller förvrängd representation är mer 
påträngande engagerade. De kan se barnets behov mer eller mindre tydligt och mer eller 
mindre handla utifrån det. Det mest utmärkande är emellertid en ansträngning i moderns 
strävan att vara lyhörd. En självupptagenhet finns genomgående i beskrivningarna där 
modern ofta tycker att hon själv brister och försöker att kompensera för det. Barnet ses 
mer som beroende än självständigt och träder inte fram i sin fulla rätt. Detta ansträngda 
sätt kan av och till leda till avbrott då modern inte orkar vara lyhörd.  
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I dessa intervjuer kan den mentaliserande förmågan ibland grumlas och även om 
modern pratar mycket så bejakar hon varken sina egna eller barnets behov utan en 
tomhet gör sig påmind bland orden. Undvikande ögonkontakt och en matthet i 
responsen träder ibland fram. Rösten kan övergå till mer viskningar trots att ordflödet 
inte upphör. Det är som om modern önskar fylla eventuella tomrum. I materialet 
tenderar mödrar som skattat högre på EPDS att ha svårare att få tillgång till rika inre 
bilder att dela med intervjuaren. Modern tenderar att idealisera barnet med mycket 
superlativ i mer generella termer och om relationen dem emellan. Skuld är också ett 
framträdande drag hos modern i sättet hon ser på sig själv som omvårdnadsperson. 
Enligt Beck Friis (2005) är förlorad självaktning där självet är torftigt liktydigt med 
depressionens kärna. 
 
Då det finns en övervikt av föräldrar till prematurfödda barn som fått högre EPDS 
poäng kan funderingar kring en olöst förlossningsupplevelse föras fram där 
depressionssymptomen kan gömma en sorg som aldrig fått komma till uttryck fullt ut. 
Dessutom skattar fler mödrar som fått barn med låg födelsevikt högre på EPDS än 
andra i studien, något som är en känd riskfaktor för att utveckla depression. Det ska 
emellertid framhållas att också mödrar ur den fullgångna gruppen har skattat 9-10 poäng 
på EPDS-skalan, liksom att föräldrar till för tidigt födda barn också skattar låga poäng . 
Detta aktualiserar att depressiva symptom kan vara mångbottnade. Egna tidiga 
interaktiva minnena kan aktualiseras i mötet med barnet som kan vara svåra och väcka 
känslor av misslyckande, värdelöshet och skam i kombination med en föreställning om 
att själv vara skulden till allt detta. Tidiga övervägande positiva interaktiva möten leder 
till en robust självkänsla och autonomi från vilken individen kan hämta sina subjektiva 
minnen att sätta samman och orientera sig efter i nya möten och för dem som senare i 
livet utsätts för svåra upplevelser kan denna självkänsla utgöra en buffert. Det är således 
inte endast depressionen som en isolerad faktor som är verksam utan risk såväl som 
skyddsfaktorer, inom individen och inom familjesystemet måste sättas in i det givna 
sammanhanget för att bilden skall bli mer komplett (Goodman & Gotlib, 1999). 
 
Theran med kollegor (2005) menar att den negativa effekten av depression visar sig i 
moderns minskade engagemang, lyhördhet och värme. I den här studien visar högre 
poäng på EPDS ett samband med lägre engagemang.  Mammor med högre poäng på 
EPDS-skattningarna visade också på ett ökat självfokuserande beskrivande sätt.  
Resultaten visar också att lyhördheten ofta påverkas där modern inte förmår se barnets 
varierade känslomässiga tillstånd och biologiska behov. Detta har visat sig då moderns 
mer självfokuserade stil tagit plats snarare än att barnet förts fram som en aktiv individ i 
samspelet med modern. Trots att inga EPDS-värden i denna studie överskrider det 
kliniska gränsvärdet så finns i mödrarnas beskrivningar, hos dem som skattat högre 
poäng, kvalitativa drag som är giltiga för mödrar med depression.  
 
Bland de informanter som skattar låga poäng på depressionssymptomen finns samtliga 
WMCI mönster representerade. Bland de lägsta EPDS-poängen återfinns både 
balanserat och avfärdande mönster. Att mödrar vars representationer klassats som 
avfärdande återfinns bland de som skattats lågt på depressionssymptom skulle kunna 
förklaras med att de avfärdar inte bara barnet utan också egna inifrån kommande behov 
och således svarar på formuläret utifrån ett mer önskebaserat sätt än ett inifrån 
reflekterande. Medan mödrar vars intervjusvar karaktäriserats av ett förvrängt mönster 
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som är mer upptagna av känslor och ofta negativa sådana också ger uttryck för det i 
skattningsformuläret. I intervjumötet har vid flera gånger en aggressiv känsla trängt 
igenom och ibland riktats mot ofarliga yttre och idealiserade bilder har omgärdat barnet 
och relationen till barnet. I enlighet med Beck Friis antagande om att depressiva 
tillstånd låses av missriktad aggressivitet samt skuld och skam så skulle denna 
missriktade aggressiviteten kunna dölja en depressiv kärna. Dessutom återfinns även 
bland mödrar bedömda med avfärdande representationer låg lyhördhet. Något som i 
vissa fall gett en bild av modern som psykologiskt otillgänglig. 
 
Att samtliga skattningar i den här studien är låga och att det är ett litet sample gör att 
generaliseringar inte är möjliga. Det kan ändå vara viktigt att notera att de flesta som 
skattat depressiva symptom mellan 9-10 poäng på EPDS också är de som fött mycket 
för tidigt. Eftersom dessa barn sannolikt är mer känsliga för moderns tillbakadragande 
än mer neurologiskt mogna barn så är det viktigt att påpeka att denna tendens ändå kan 
skönjas. 

Sammanfattning resultat 
 
I föreliggande rapport har valet av informanter fallit på mödrar inom 
normalpopulationen det vill säga det är inte en klinisk grupp. Trots detta visar 
intervjumaterialet en kvalitativ spridning av mödrarnas mönster av inre representationer, 
där samtliga WMCI klassificeringar är representerade - balanserade, avfärdande och 
förvrängt mönster. Det avfärdande mönstret återfanns bland mödrar till för tidigt födda 
barn men inte bland mödrar till de fullgångna barnen. Screening med EPDS visade en 
låg förekomst av depressiva symptom med en variation mellan 0-10 poäng. De lägsta 
skattningarna av depressiva symptom återfinns hos mödrar med klassificerade 
balanserade eller avfärdande representationsmönster. Endast 4 EPDS-skattningar, 
samtliga med låga poäng, inkom från 3 månaders kontrollen på BVC. 
 
Den för tidiga förlossningen verkar påverka förälderns inre engagemang i barnet. 
Relationen till barnet beskrivs bli mer jämlik mellan föräldrarna redan från början. 
Många mammor till prematurfödda barn beskriver att det var skönt att pappan var så 
aktiv redan från början. Då de inre representationerna för mödrarna till de för tidigt 
födda barnen var mer representerade i det avfärdande mönstret än i det balanserade kan 
funderingar lyftas kring om moderns för tidiga förlossning kan göra att hon abdikerar 
från sin modersroll. 
 
Depressionssymptomen som alla var lågt skattade visade ändå en negativ koppling till 
mödrarnas inre representationer. Fynden att icke balanserade mönster även står att finna 
hos mödrar som själva inte skattar att de har depressions symptom stärker emellertid 
bilden av att den transaktionella modellen med hänseende på både risk och 
skyddsfaktorer som påverkare av moderns inre bilder är användbar. Det viktigaste i 
denna studie är att se hur de utvalda riskfaktorerna medverkar till att påverka moderns 
bild av sig själv som omsorgsperson och således påverkar det hennes främsta uppgift att 
utgöra det skydd barnet har behov av för att utvecklas både kognitivt och känslomässigt 
(George & Solomon, 1999).  
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Metoddiskussion 
 
Då studien avsåg kvalitativa aspekter såsom innebörd i det inhämtade datamaterialet 
fyller urvalsgruppen kriteriet att vara representativt då en variationsrikedom kan fångas 
i materialet. Lite oväntat var att det skulle vara så svårt att inhämta EPDS-skattningarna 
från 3 månderskontrollen på BVC. En del mödrar svarade direkt att de inte kände igen 
formuläret och inte fyllt i något sådan sedan tidigare. Då småbarnstiden kan vara 
intensiv med många göromål påmindes var och en 2 gånger via mail eller sms. Trots 
detta inkom endast 4 formulär. En förklaring till bortfallet kan vara att BVC trots 
implementering av verktyget inte ännu rutinmässigt överallt lämnar ut detta. En annan 
förklaring kan vara att då depression är ett tillstånd som rymmer skam och skuld kan 
tänkas att en del av bortfallet kan förklaras med att modern nu när barnet blivit lite 
större och hon själv mår bättre inte önskar visa den tidigare skattningen. Denna 
fundering utifrån att de skattningar som inkom var låga. Det kan också vara så att det 
bara föll i glömska. Utifrån studien sett hade det dock varit av värde att ha dem med. 
Forskning visar att vid just 3 månader efter förlossningen är prevalensen av depressions 
symptom som störst och att de sedan klingar av för de flesta (Wickberg, 1996). 
 
Det var svårt att rekrytera informanter till intervjuerna. Då studien bygger på att 
informanterna informeras via brev och att de själva fick möjlighet att ta kontakt med 
intervjuaren om önskat deltagande kan detta ha styrt urvalet. Viktigt att nämna är att ett 
flertal brev sänts ut och många använt sig av möjligheten att inte delta. Möjligt är att de 
mödrar som inte har så positiva bilder av den första tiden med barnet inte önskar delta i 
en timslång intervju och i den depressiva symptombilden finns kanske också en faktor 
som påverkar att modern inte aktivt söker upp detta intervjutillfälle. En annan möjlig 
orsak till att inte delta är att många mödrar kan ha svårt att avsätta tid för en intervju och 
dessutom gavs ingen ersättning för deltagandet.  
 
Efter instudering och inträning av intervjuguiden gjordes två provintervjuer och 
handledning gavs. Ju vanare intervjuaren blev vid användandet av guiden desto 
effektivare blev intervjuerna. De intervjuer som varade längst var ofta de som hade 
problematiska erfarenheter av graviditeten eller förlossningen och av den första tiden. 
Anledningen till att intervjuerna då blev långa var också att intervjuaren fångades av 
beskrivningarna och tyckte att det var angeläget att dessa mödrar fick tillfälle att berätta, 
då det ibland var så att modern efteråt sa att det var första gången som hon fått 
möjlighet att prata om sina upplevelser kring förlossningen och tiden därefter. 
Effektiviteten ökade också efter det att intervjuaren också kodat en del intervjuer då en 
tydlighet framgick av vad kodningsmanualen krävde av svaren. Att effektiviteten ökade 
i intervjumötet var positivt men att det inte var så effektivt inledningsvis har inte 
påverkat de insamlade svaren. Att prata längre förändrar inte den generella bilden av 
mammans representationsmönster. 
 
För att det för läsaren skall vara möjligt att ta ställning till rimligheten i slutsatserna har 
bakgrund, metod och analysförfarande noggrant beskrivits. Då WMCI är en teoristyrd 
metod med intervjuguide och kodningsmanual med tydligt formulerade skalsteg som är 
välbeskrivna är analysförfarandet en ingående och tidskrävande process. När 
tveksamheter uppstått har konsensusdiskussion med handledaren tillämpats. Tidigare 
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studier har visat en hög interbedömarreliabilitet när en av bedömarna varit tränad i 
klassificering enligt WMCI och den andre otränad (Benoit, m.f.l., 1997). 
 
Då det är stilen som skall bedömas och inte innehållet kan det ibland vara svårt att göra 
resultatdelen rättvis, då lösryckta citat och beskrivningar kanske inte alltid fångar stilen 
och rikedomen i materialet som den fullständiga intervjun gör. Ansträngningar har lagts 
ned på att göra materialet så rättvist som möjligt i rapporten men hemmablindhet i 
materialet kan finnas då intervjumötena fortfarande är levande för författaren och citat 
kan då sättas i sammanhang och kopplas till intervjupersons hela berättelse. En faktor 
som begränsat möjligheten att belysa materialet med ännu fler exempel utgörs av att 
informanterna erbjudits att ta del av den färdiga rapporten men inte kan få den egna 
intervjun bedömd och återkopplad. Det etiska ställningstagandet handlar om att hänsyn 
måste tas till att mödrarna själva skall ha någon nytta av att läsa hela rapporten. 

Fortsatt tillämpning 
 
Resultaten tyder på ett behov av att de tidigt blir synliga och bemötta i de svårigheter 
som kan uppstå när en förälder föder mycket för tidigt. Nyblivna mödrar är mottagliga 
för hjälp och vanligen har de redan en etablerad kontakt med BVC, men flera föräldrar i 
studien menar att de önskat få mer hjälp och då främst i relationen till sitt barn. WMCI 
har i denna studie visat sig kunna fånga upp dessa svårigheter och banar väg för 
tillämpning av metoden som screeningsverktyg för de professionella som skulle kunna 
fånga upp dessa mödrar tidigt och sätta in behandling. Detta då studier visar på hur 
avgörande den tidiga interaktionen mor-barn är och hur både anknytnings- och 
omvårdnadssystemet kan hindras att utvecklas optimalt om det inte upptäcks. Metoden 
har validerats för klinisk tillämpning av riskfaktorer och vore som sådan användbar i 
riktade insatser till mödrar som föder för tidigt och då främst till dem som föder mycket 
för tidigt. 
 
I studien har risk- och skyddsfaktorer tagits upp och viktigt i sammanhanget är att lyfta 
fram att modern är en möjlig interaktionspartner för barnet men att också pappan kan 
vara den primära omsorgspersonen. Detta innebär att även om modern har en inre bild 
av sitt barn så kan barnet ha tillgång till en annan omsorgsperson som har samma eller 
annan inre bild av barnet. Samtliga i studien var sammanboende med barnets pappa och 
många betonade vikten av det gemensamma föräldraskapet och det stöd som detta 
utgör. Detta var tydligast hos dem som beskrivit svåra situationer där stödnätverket 
kommit upp som resurs. Trots att materialet var litet fanns en stor variation och det 
tycks finnas kvalitativa samband mellan moderns inre representationer av sitt barn, 
prematuritet och depressiva symptom. Det är därför angeläget att vidare undersöka och 
komplettera med pappornas representationer av sina barn. Detta då det är viktigt att se 
hur den för tidiga förlossningen inverkar på pappans inre mönster om sig och sitt barn. 
Kanske påverkar den också i mer avfärdande mönster eller så påverkas hans förmåga 
mer i riktning att träda in och redan vid ett tidigt stadium kunna erbjuda sig som barnets 
primära vårdgivare. Intressant med pappaintervjuer är också hur deras inre 
representationer ser ut när de lever tillsammans med en kvinna som skattar höga poäng 
på EPDS-skalan.  
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Intressant vore att ytterligare undersöka i ett longitudinellt perspektiv hur de depressiva 
symptomen kvalitativt kan kopplas till de inre representationerna. En klinisk grupp vore 
då intressant att titta på för att jämföra med de svaga tendenser som ändå går att skönja 
vid lågt skattade depressiva symptom.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Working Model of the Child Interview (WMCI) 

Intervju om inre bilder av barnet 
 
Vi är intresserade av vad föräldrar tänker och känner om sina små barn. Den här 
intervjun är ett sätt att fråga om /barnets namn/ och din relation till honom/henne. 
Intervjun kommer att ta cirka en timme. 
 
1.  

Jag vilja att du börjar med att berätta om ditt barns utveckling. 
 
a) Låt oss börja med graviditeten. Jag är nyfiken på om barnet var planerat eller inte, 

hur du mådde fysiskt och psykiskt och vad du gjorde under graviditeten (arbete etc?) 

 I en följdfråga, ta reda på i vilken grad barnet var önskat. 
Har du varit gravid någon gång förut?  
När blev graviditeten verklig för dig?  
Hur trodde du att barnet skulle bli?  

Tanken är att mamman ska slappna av, känna sig tillfreds i situationen och 
börja berätta en mer eller mindre kronologisk graviditetsberättelse. 
 
Det kan vara nödvändigt med följdfrågor för att vara säker på att mamman 
har fått möjlighet att berätta om sina reaktioner och känslor kring 
graviditeten och kring babyn (som inte nödvändigtvis behöver vara 
likadana). 

 
b) Berätta om värkarbetet och förlossningen 
 Ägna lite tid åt detta innan du går vidare 
Hur kände du dig och hur reagerade du då? 

Vad var din första reaktion när du såg babyn? 
Hur reagerade du på att få en flicka/pojke? 

Hur reagerade din familj?  
Glöm inte att inkludera man/partner, syskon m.fl.  
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c) Hade barnet något problem under de första dagarna efter födseln? 
När blev barnet utskrivet från sjukhuset? 
Bestämde du dig för att amma eller ge flaska? Varför? 

 
d) Hur skulle du beskriva de första veckorna hemma efter förlossningen; mat, sömn, 
skrik m.m.? 

Detta är ofta en viktig period för att bestämma den emotionella tonen 
kring barnets inträde i familjen, speciellt om förlossningen och tiden efter 
var problemfri.  

 
e) Berätta om milstolparna i ditt barns utveckling, som att sitta, krypa, gå, le och 
prata.  

Försök att få en bild av på vilket sätt barnet har upplevts som annorlunda, 
för tidig eller för sen för sin ålder när det gäller motorik, social och 
språklig utveckling.  

Fick du tidigt någon känsla av ditt barns begåvning? Vad tänkte du kring det?   
 
f) Verkade ditt barn ha en egen rytm? 
Vad hände när du inte följde barnets rytm? 

 
g) Hur har barnet reagerat på att vara borta från dig. 

Försök att få ett intryck av barnets reaktioner vid olika åldrar. 
Har ni varit åtskilda mer än en dag under det första eller andra levnadsåret? 
Hur reagerade barnet då? 
Hur var det för dig? 
Vad kände du? 
Vad gjorde du då? 

 
2. 

a) Beskriv dina intryck av ditt barns (alt. barnets namn) personlighet så som han/hon 
är nu. 

Ge mamman tid att svara på detta innan du går in på mer specifika frågor.  
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b) Välj fem ord (adjektiv) som beskriver ditt barns (alt. barnets namn) personlighet. 
När du har berättat för mig vilka de är kommer jag att fråga dig om vart och ett. För 
varje ord; vad är det med honom/henne som får dig att välja detta ord? Berätta sedan 
om en speciell händelse som kan illustrera vad du menar med varje ord du valt.  
 

Du kan säga till mamman att hon kan börja med vilket som helst av de ord 
som hon tidigare har nämnt, men påminn henne inte om vad hon sagt 
förrän hon fått lite tid på sig att komma ihåg det själv. En del mammor 
kommer att ha svårt att föreslå fem beskrivande ord. Om hon inte klarar att 
ge fem förslag så gå vidare i intervjun. Antalet beskrivningar är mindre 
viktigt än innehållet i det som beskrivs.  

 
3. 

a) Idag, vem påminner barnet dig mest om? På vilket sätt? När märkte du först 
likheten?  
Om bara en förälder nämns: Fråga på vilket sätt liknar barnet sin pappa (den andra 
föräldern)? 
 

Nästa fråga ställs oavsett om föräldrarna nämnts eller inte. 
Vem av sina föräldrar är barnet mest lik nu? 
På vilket sätt är barnets personlighet lik eller olik var och en av föräldrarna?  

 
b) Finns det något drag från din familj som du ser i ditt barns personlighet? 
Finns det något drag från … familj? 
 
c) Hur bestämdes barnets namn? Ta reda på familjenamn m.m. Hur bra passar 
namnet? 
 

4.  
Vad tycker du är unikt eller annorlunda med ditt barn i jämförelse med vad du vet om 
andra barn? 
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5.  
Vad i ditt barns beteende tycker du är svårast att hantera just nu. Kan du ge ett typiskt 
exempel? 
a) Hur ofta inträffar detta? 
Vad känner du för att göra när ditt barn reagerar så? 
Vad känner du när ditt barn reagerar så? 
Vad brukar du faktiskt göra? 
 
b) Vet han/hon att du inte gillar det? 
Varför tror du att han/hon gör så? 
 
c) Vad tror du kommer att hända med detta beteende när han/hon blir större? 
Varför tror du det? 
 

6.  
a) Hur skulle du beskriva din relation till ditt barn nu? 
  Ge betänketid här 

 
b) Välj fem ord (adjektiv) som beskriver er relation. För varje ord som du nämner, 
beskriv en händelse eller ett minne som illustrerar vad du menar.  

  
7. 

a) Vad i relationen mellan dig och ditt barn gläder du dig mest åt?   
Vad önskar du att du skulle kunna förändra i er relation? 
 
b) På vilket sätt känner du att din relation med ditt barn har påverkat hans/hennes 
personlighet? 
  Ge gott om tid för att svara på denna fråga. 
 
c) Har er relation förändrat sig över tid? På vilket sätt?  
Vilka känslor har du kring förändringen? 
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8.  
Vem av föräldrarna står barnet närmast nu? 
Hur märker du det?   
Har det alltid varit så? 
Tror du att det kommer att ändra sig (t.ex. när barnet blir äldre?) 
På vilket sätt tror du att det kommer att ändra sig? 

 
9.  

Blir ditt barn (alt. barnet namn) ofta upprört?  
Ge tid till svar innan du går vidare med resten av frågorna 

 
Vad gör du när det händer? 
Vad skulle du vilja göra när det händer? 
Hur känner du dig vid sådana tillfällen? 

 
a) Hur är det när han/hon blir känslomässigt upprörd? 

  Ge lång betänketid för att markera att du förväntar dig ett exempel  
 
Kan du ge ett specifikt exempel? 
Vad gjorde du när det hände?   
Vad kände du för att göra? 
Hur kände du dig?  

Om mamman blir väldigt orolig av detta och inte kommer ihåg tillräckligt 
för att ge ett exempel så fortsätt med fråga b) 

  
b) Hur har det varit när han/hon har slagit sig eller gjort sig illa? 
Kan du ge ett exempel och beskriva vad som hände? 
  Försök att få fram hur fld upplevde det och vad fld gjorde. 
 

c) Har ditt barn varit sjuk någon gång? Kan du ge ett exempel. 
Försök igen att få fram hur mamman upplevde det och hur mamman  
reagerade med känslor och handlingar omkring barnet.  
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10.  
 Berätta en favorithistoria som du har om ditt barn, en som du kanske berättat för 

familj och vänner. Du kanske vill tänka efter lite för att komma ihåg en sådan 
historia.  

Om mamman tycker det är svårt, kan du säga att det inte behöver vara 
själva favoritanekdoten, bara något som fld tycker om att berätta. 

 
Vad är det som du tycker om i historien?  

 
11.  
 Har ditt barn haft några upplevelser som du tror har inneburit hinder i hans/hennes 

utveckling? 
 Vad är det som får dig att tro det? 

Indirekt försöker vi få fram om föräldern känner sig ansvarig för den 
eventuella tillbakagången. Ge därför lite tid till svar på denna fråga innan 
du fortsätter med de direkta frågorna nedan.  

 
När du vet vad du vet idag, och du fick möjligheten att starta upp på nytt, vad skulle 
du då ha gjort annorlunda?  
  Ge lite tid till svar. 

 

12.  
Oroar du dig ibland för ditt barn? Vad oroar du dig för? 

 
13.  

Om du fick välja ditt barns ålder, vilken ålder skulle du välja då?  
Varför just den åldern? 
 

14.  
När du tänker framåt, vilken period tror du kommer att vara svårast i ditt barns 
utveckling? 
Varför tror du det? 
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15.  
Hur tror du att ditt barn kommer att vara som tonåring? Vad får dig att tro det? Vad 
tror du kommer att vara bra och mindre bra under den perioden i ditt barns liv? 

 
16. 

Tänk ett ögonblick på ditt barn som vuxen. Vilka förhoppningar och vilka rädslor har 
du inför ditt barn som vuxen? 
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Bilaga 2 
 
Edinburgh postnatal Depression Scale (EPDS) 
 
Eftersom du nyligen har fått barn, skulle vi vilja veta hur Du mår. Var snäll och stryk 
under det svar, som bäst stämmer överrens med hur Du känt de senaste 7 dagarna, inte 
bara hur Du mår idag.  
 
 
Här är ett exempel, som redan är ifyllt. 
Jag har känt mig lycklig: 
      Ja, hela tiden 
      Ja, för det mesta 
      Nej, inte särskilt ofta 
      Nej, inte alls 
Detta betyder: ”Jag har känt mig lycklig mest hela tiden” under veckan som har gått. 
Var snäll och fyll i de andra frågorna på samma sätt. 
 
 
Under de senaste 7 dagarna: 
 
1. Jag har kunnat skratta och se tillvaron från den ljusa sidan 

Lika bra som vanligt 
Nästan lika bra som vanligt 
Mycket mindre än vanligt  
Inte alls 

 
2.  Jag har glatt mig åt saker som skall hända 

Lika mycket som vanligt 
Något mindre än vanligt 
Mycket mindre än vanligt  
Inte alls 

 
3.  Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något har gått snett 

      Ja, för det mesta 
                            Ja, ibland 
                            Nej, inte så ofta 
                            Nej, aldrig 
 
4.  Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig andledning 
             Nej, inte alls 
            Nej, knappast alls 
             Ja, ibland 
                            Ja, mycket ofta 
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5.  Jag har känt mig skrämd eller panikslagen utan speciell anledning 
            Ja, mycket ofta 
                            Ja, ibland 
                            Nej, ganska sällan 
                            Nej, inte alls 
 
6.  Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket 
                            Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls 
                            Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt 
                            Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra 
                            Nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt 
 
7.  Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova 
                             Ja, mesta tiden 
                             Ja, ibland 
                             Nej, sällan  
                             Nej, aldrig 
 
8.  Jag har känt mig ledsen och nere 
                            Ja, för det mesta 
                            Ja, rätt ofta 
                            Nej, sällan  
                            Nej, aldrig 
 
9.  Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit 
                            Ja, nästan jämt 
                            Ja, ganska ofta 
                            Bara någon gång 
                            Nej, aldrig 
 
10.  Tankar på att göra mig själv illa har förekommit 
                             Ja, rätt ofta 
                             Ja, ibland 
                             Knappast alls 
                             Aldrig 
 


